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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที ่16 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

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

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ  
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นายละมัย  สินธน 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 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 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18   

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

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล  
ตำแหน่ง 

ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34  

นางสีนวน  ผาวันดี  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ  

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

สีนวน  ผาวันดี 
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3    ลากิจ 
2. นายคูณ  พูลเจริญ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10    ลาป่วย 
3. นายสุวัฒน์ ธรรมมะ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13    ลาป่วย 
4. นายไพฑูรย์  จำปาทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13   ลาป่วย 
5. นายมนัส  เนินคำภา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19   ลาป่วย 
6. นายแก่น  เนื่องทะบาล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17 
18  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
นางสาวพิทยา  เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นายทศพร  บรรจถรณ์ 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นายชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางจินดานุช อรังศรี 
นางตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
นางสาวชุติกาญจน์ ชาวัลย์  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นิติกร 
นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
พิทยา  เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต  ปางเดิม 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
วรัญญา เรียงมงคล 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
ทศพร  บรรจถรณ์   
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
จินดานุช อรังศรี 
ชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
ตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
ชุติกาญจน์ ชาวัลย์  

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร    -แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 
 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ     
สมัยที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสาร
หมายเลข 1) 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
        ข้อ  ๓๓  “รายงานการประชุมสภาท้ องถิ่นทุ กคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

/นายวินัย... 
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นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  

2563 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ เชิญครับ   
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น   

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  
  หน้าที่ 26  แก้ไขถ้อยคำ บรรทัดที่ 5 จากเดิม “เชื่อมไปหมู่ที่  
17” แก้ไขเป็น “เชื่อมไปหมู่ที่ 19” 
 หน้าที่  28  แก้ไขถ้อยคำชื่อสมาชิกสภาฯ จากเดิม “นางสาว             
หลัดดา ” แก้ไขเป็น “นางสาวลัดดา” 

(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
ถ้อยคำใดหรือไม่ เชิญท่านสมชายครับ 
 

นายสมชาย  ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4             
ส.อบต.หมู่ที่ 4   ขอแก้ไขถ้อยคำ หน้าที่ 26 ถ้อยคำที่ผมพูด จากเดิม “ถังรับท่อส่งน้ำ”  

แก้ไขเป็น “ฐานรับท่อส่งน้ำ” ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำในรายงาน  

การประชุมสภาฯ ตามที ่ท ่าน เลขานุการสภาฯ และท่านสมชาย             
ได้ขอแก้ไข โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาฯ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ และ            
ท่านสมชาย ได้ขอแก้ไข  

 

นายวินัย  อาทร   ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1  ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (เอกสารหมายเลข 2) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

 

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

(๑) ให้ ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล”  

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายเร่งด่วนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ             
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ               
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” โดยการสร้างทีมวิทยากรหรือ
ครู ก. ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่วิธีการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ             
จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 3 โดยการเพ่ิมเติมแผนดังกล่าว เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 ข้อ 22/2 รายละเอียดปรากฏใน              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งได้ส่งให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบถาม
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 

 

5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  2  รายการ 

5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ             
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู) จำนวน                
4 เครื่อง ๆ ละ 21,000.- บาท รวมเป็นเงิน  84,000.- บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 8 
(เอกสารหมายเลข 3) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(เลขานุการสภาฯ)      ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ             
ชนิ ดติดผนั ง (มี ระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีที ยู ) จำนวน                
4 เครื่อง ๆ ละ 21,000.- บาท รวมเป็นเงิน  84,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 8 เหตุผล
ความจำเป็นในการจัดซื้อ เนื่องจาก เครื่องปรับอากาศที่ใช้งานในสำนักงาน
ปลัดในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมานาน มีความเสื่อมสภาพ เกิดการชำรุด
ต้องซ่อมแซมหลายครั้ง และสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวน
มาก อีกทั้งเมื่อเครื่องปรับอากาศต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา ทำให้เปลือง
ไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรับอากาศในรุ่นปัจจุบัน จึงทำให้ อบต.สระขวัญ              

/ในเดือน... 
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ในเดือน ๆ หนึ่งต้องเสียค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และประหยัดค่าไฟฟ้าของ
สำนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องใหม่               
เพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศเครื่องเดิมครับ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ตำ่กว่า 18,000 บีทียู 
  2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง           
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด  
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5           
 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน           

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์           
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ  (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า           

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว             

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก

จากราคาเครื่องปรับอากาศ 
    - ชนิดติดผนังขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000.-  บาท 
การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18 ,000 บีทียู) 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 21,000.- บาท รวมเป็นเงิน  84 ,000.- บาท 
โดยติดตั้งที่สำนักงานปลัด ส่วนโอนลด ขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ดังนี้ 

 (1) โอนลดในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
การเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง 
จำนวน 1 คัน งบประมาณอนุมัติ 2,900,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 2,900,000.- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 2 ,900 ,000 .- บาท 

/คงเหลือ… 
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คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไป
จ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน เนื่องจาก อบต.สระขวัญ เห็นว่า โครงการด้านอ่ืน ๆ 
ที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านภัยแล้ง แสงสว่าง 
โครงสร้างพ้ืนฐานในขณะนี้ มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า โดยการจัดซื้อ        
รถฟาร์มแทรคเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง อาจจะไปจัดซื้อในปีงบประมาณหน้าแทนครับ 

(2) โอนลดในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบ งบกลาง หมวด
รายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่าย สำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสำรอง
จ่ายกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อ
การเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
งบประมาณอนุมัติ 1,008,599.- บาท งบประมาณก่อนโอน 568,136.- 
บาท จำนวนเงินที่โอนลด 189,629.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
378,507.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

รวมโอนลดทั้ง 2 รายการ จำนวนทั้งสิ้น 3,089,629.- บาท          
ซึ่งการโอนลดดังกล่าวเป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับรายการอ่ืน จำนวน  
8  โครงการ ที่ขออนุมัติในวันนี้ คือ วาระข้อ 5.2.1 – 5.2.2 และวาระข้อ 
5.3.1 – 5.3.6  

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู) 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 21,000.- บาท รวมเป็นเงิน  84,000.- บาท 
ปรากฏ ในแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 – 2565) หน้ าที่  245              
ลำดับที่ 8 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18 ,000 บีทียู) 

/จำนวน... 
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จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 21 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน  84 ,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 8 
 

5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณ ฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร                
(ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น ความเร็วในการส่งออกเอกสารไม่เกินกว่ า                 
6 วินาทีต่อแผ่น) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 46           
(เอกสารหมายเลข 4) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
(เลขานุการสภาฯ)     บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  

รายจ ่าย คร ุภ ัณฑ ์สำน ักงาน เพื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดซื ้อ เครื ่องโทรสาร                
(ส ่งได ้ครั ้งละ 20 แผ ่น  ความเร ็วในการส ่งออกเอกสารไม ่เก ินกว ่า                 
6 วินาทีต่อแผ่น) จำนวน 1 เครื ่อง ๆ ละ 18,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่ 250 ลำดับที ่ 46  
เนื ่องจาก เครื ่องโทรสารที ่ม ีในป ัจจุบ ัน เก ิดการชำรุดต ้องซ ่อมแซม                
หลายครั้ง และสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น 
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และเพื่อให้
อบต.สระขวัญ มีเครื่องโทรสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รับส่งเอกสาร
กับหน่วยงานภายนอก จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องโทรสารเครื่องใหม่
ทดแทนเครื่องโทรสารเครื่องเดิมครับ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเป็นไป             
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ 

 
/การโอน… 
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การโอนครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องโทรสารจำนวน 1 เครื่อง ส่วนโอนลดตามที่ได้แจ้งไปในวาระข้อ 5.2.1 ครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจง 

 

5.3 ขอความเห็นชอบโครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 

5.3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร           
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 496,027.- บาท                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลองน้ำซับ หมู่ที่ 1 กว้าง 14 เมตร ลึกรวม
ของเดิม 6 เมตร ยาว 500 เมตร  (เดิมลึกเฉลี่ย 3 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1 (เอกสารหมายเลข 5) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นายก อบต.สระขวัญ   ดิฉันนางบุญช่วย  ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                  

ขอชี้แจงในการขอความเห็นจากสภาฯ เพ่ือโอนงบประมาณ ในการดำเนิน
โครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากในสมัยประชุมที่แล้ว ได้ขอความเห็นชอบ       
สภาฯ โอนงบประมาณ เพ่ือดำเนินโครงการจัดทำแก้มลิง หมู่ที่ 1 ไปแล้ว 
พ้ืนที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ยังไม่เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำ เลยวางแผน
ว่าเพ่ือให้หมู่ที่ 1 มีน้ำได้ใช้เพียงพอ เห็นควรดำเนินโครงการขุดลอกคลอง
น้ำซับเพ่ือไปรองรับกับพ้ืนที่ที่ทำแก้มลิง อีกทั้ งคลองน้ำซับ หมู่ที่  1             
มีความตื้นเขินเป็นอย่างมากในช่วงฤดูแล้งน้ำแห้งขอด ไม่สามารถกักเก็บน้ำ

/ได้เต็ม...   
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ได้เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-
บริโภค และจัดทำการเกษตร ดังนั้น การขุดลอกคลองน้ำซับ หมู่ที่ 1 จะทำ
ให้มีความจุเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
ที่เพียงพอ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้ง จึงมี
ความจำเป็นต้องจัดทำโครงการขุดลอกคลองน้ำซับ หมู่ที่  1 ดังกล่าว              
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถาม ยกมือได้เลยนะคะ ในโอกาสนี้ ขอชี้แจง     
อีกหนึ่งโครงการฯ ในวาระข้อ 5.3.2 โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1              
เหตุใด หมู่ที่ 1 จึงได้รับพิจารณางบประมาณอีก เนื่องจากกลุ่มบ้านหินหน่อ
มีประปาอยู่แล้ว แต่ช่วงฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด ไม่เพียงพอต่อการใช้ ทีนี้  
กลุ่มบ้านเนินไพบูลย์ หมู่ที่ 21 มีการขุดเจาะบาดาล แต่น้ำไม่พอใช้ ก็เลย
มาใช้กับกลุ่มบ้านหินหน่อ ทำให้กลุ่มบ้านหินหน่อซึ่งน้ำไม่เพียงพออยู่แล้ว 
ไม่มีน้ำเลย จึงจำเป็นต้องขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1  เพ่ือให้มีความจุเพ่ิมขึ้น 
สามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณมาก ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรที่เพียงพอ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยแล้ง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1  ค่ะ 

  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
(เลขานุการสภาฯ)   การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ  

สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน 
496,027.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลองน้ำซับ หมู่ที่  1      
กว้าง 14 เมตร ลึกรวมของเดิม 6 เมตร ยาว 500 เมตร  (เดิมลึกเฉลี่ย 3 
เม ต ร )  ป ร า ก ฏ ใน แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  (พ .ศ . 2561-2565)                 
หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1 เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการฯ ท่าน
นายกฯ ได้ชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ 
อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการขุดลอกคลองน้ำซับ หมู่ที่ 1 สำหรับการโอนลดตามท่ีได้แจ้ง
ไปในวาระข้อ 5.2.1 ครับ      
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั ้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ งบลงทุน  หมวด ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 496 ,027.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการขุดลอกคลองน้ำซับ หมู่ ที ่  1  กว้าง 14 เมตร ลึก
รวมของเดิม  6  เมตร ยาว 500 เมตร  ( เดิมลึก เฉลี ่ย  3  เมตร) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที ่ 154 
ลำดับที่ 1 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวด ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ าย   ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 496,027.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอก
คลองน้ำซับ หมู่ที่ 1 กว้าง 14 เมตร ลึกรวมของเดิม 6 เมตร ยาว 500 
เมตร  (เดิมลึกเฉลี่ย 3 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1 

 

5.3.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน 
497,844.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าโครงการขุดลอกสระน้ ำ หมู่ที่  1                 
(ขนาดสระด้านบนยาว 42 เมตร ด้านซ้ายยาว 57 เมตร ด้านล่างยาว                 
41 เมตร ด้านขวายาว 34 เมตร ลึก 6 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่  1 (เอกสาร
หมายเลข 6) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
(เลขานุการสภาฯ)   การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ  

สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน 
497,844.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ าโครงการขุดลอกสระน้ ำ หมู่ ที่  1                 
(ขนาดสระด้านบนยาว 42 เมตร ด้านซ้ายยาว 57 เมตร ด้านล่างยาว                 
41 เมตร ด้านขวายาว 34 เมตร ลึก 6 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 หน้าที่  7 ลำดับที่  1
รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการ
ขออนุมัติ ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงแล้วให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว การโอนครั้งนี้
เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกสระน้ำ            
หมู่ที่ 1  ส่วนโอนลดตามท่ีได้แจ้งไปในวาระข้อ 5.2.1 ครับ      
 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั ้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ งบลงทุน  หมวด ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 497 ,844.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่  1 ขนาดสระด้านบนยาว 42 
เมตร ด้านซ้ายยาว 57 เมตร ด้านล่างยาว  41 เมตร ด้านขวายาว 
34 เมตร ลึก 6 เมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                   
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                          
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 497 ,844.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ              
ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 (ขนาดสระด้านบนยาว 42 เมตร ด้านซ้ายยาว 57 
เมตร ด้านล่างยาว 41 เมตร ด้านขวายาว 34 เมตร ลึก 6 เมตร) ปรากฏ

/ในแผน… 
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ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 
ลำดับที่ 1 

 

5.3.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน 
499,458 .- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าโครงการขุ ดขยายสระหมู่บ้ าน               
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง (กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า                  
6 เมตร ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 (เอกสารหมายเลข 7)  
  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
(เลขานุการสภาฯ)   การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ 

สิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
499 ,458.- บาท เพื ่อจ่ายเป ็นค่าโครงการขุดขยายสระหมู ่บ ้าน               
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง (กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า                  
6 เมตร ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข 
ครั ้งที ่ 4  หน้าที ่ 7 ลำดับที ่ 1  รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่  อบต. 
กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ  เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ 
เนื่องจากในขณะนี้ สระหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง มีความจุไม่เพียงพอ
ต่อการกักเก็บน้ำ ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพ ในช่วงฤดูแล้งน้ำมี      
ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
และจัดทำการเกษตร ดังนั้น เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ และเป็น
การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้ง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
โครงการขุดขยายสระหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวงดังกล่าว การโอนครั้งนี้
เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดขยายสระหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง ส่วนโอนลดตามท่ีได้แจ้งไปในวาระข้อ 5.2.1 ครับ      

/นายวินัย... 
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นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั ้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ งบลงทุน  หมวด ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 499 ,458.- บาท เพื่อจ่าย
เป ็น ค ่า โค ร งก ารข ุด ขย ายส ระห มู ่บ ้า น  ห มู ่ที ่  4  บ ้า น ทุ ่งพ ล ว ง               
(กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ) ปรากฏ
ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น  (พ .ศ .2561  - 2565 ) แก้ไข  ครั ้งที ่  4           
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
ห ม วด  ค่ าที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท ราย จ่ า ย  ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง                          
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 499 ,458.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ               
ขุดขยายสระหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง (กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 

5 .3 .4  ขอความ เห็ นชอบอนุ มั ติ โอน งบประมาณ รายจ่ า ย                
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายอดุลย์ ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว  220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 188 (เอกสารหมายเลข 8) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   

/นายสุพงษ.์..   
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นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณ  พ.ศ. 2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 498,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายอดุลย์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว  
220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 
188 รายละเอียดรูปแบบรายการเป็นไปที่ อบต. กำหนด  ส่วนรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ 
เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก
และมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น     
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายอดุลย์ 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว  220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม              
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายไปแล้วใน
วาระข้อ  5.2.1 ครับ 
 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น                  
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายอดุลย์ 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว  220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 188 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                

/ค่าก่อสร้าง... 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น                  
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายอดุลย์ 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว  220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรั งไหล่ทางข้ างละ 0 .50  เมตร ปรากฏ ในแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น                    
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 188 
 

5 .3 .5  ขอความ เห็ นชอบอนุ มั ติ โอน งบประมาณ รายจ่ า ย                
ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  20 (จากบ้านคลองอ่างไป                 
หมู่ที่ 16) ความกว้าง 4 เมตร ยาว  224 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 (เอกสารหมายเลข 9) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณ  พ.ศ. 2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 498,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 (จากบ้านคลองอ่างไปหมู่ที่ 16) ความกว้าง 4 เมตร 
ยาว  224 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2  รายละเอียด
รูปแบบรายการเป็นไปที่ อบต. กำหนด  ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏ
ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ 
เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การ
โอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 (จากบ้านคลองอ่างไปหมู่ที่ 16)  ส่วนโอนลด
ตามท่ีได้อธิบายไปแล้วในวาระข้อ  5.2.1 ครับ 

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

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น               
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 (จากบ้านคลองอ่าง
ไปหมู่ที่ 16) ความกว้าง 4 เมตร ยาว  224 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่  4               
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2  โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 498 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น              
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 (จากบ้านคลองอ่าง
ไปหมู่ที่ 16) ความกว้าง 4 เมตร ยาว  224 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่  4             
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2   

5.3.6 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณ รายจ่าย               
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการให ม่                       
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวด              
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,700.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 222 ลำดับที่ 2 (เอกสารหมายเลข 10) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  

/หมวด… 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3,950.- บาท              
รวมเป็น เงินทั้ งสิ้ น  497,700.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ .ศ .2561 - 2565) หน้ าที่  222 ลำดั บที่  2 โดยมี รายละเอี ยด
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- โคมไฟขึ้นรูปแบบอลูมิเนียม พร้อมแผงหลอดไฟ LED กันน้ำ
มาตรฐาน IP65 หรือ IP66 สามารถใส่กิ่ง ขนาด 1-2 นิ้วได้ 

- แผงวงจรหลอดแบบ LED อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 
ชั่วโมง ขนาดกำลังไฟ 50 วัตต์ มีหลอดไม่น้อยกว่า 30 ดวง  

- แ บ บ ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า  แ บ บ  AC 100 – 200 VAC ห รื อ
กระแสไฟฟ้าระหว่าง 180 – 220 V 

- มีชุดควบคุมกระแสไฟ พร้อมภายในมีวงจรป้องกันแรงกระชาก
ไฟฟ้า มีอุปกรณ์ SURGE Protection กันแรงกระชากไฟหรือตัวต้านทาน
กระแสฟ้าผ่า ประมาณ 2 KV หรือประมาณ 2,000 โวลท์  

- มีมาตรฐาน มอก.,CE,RoHS พร้อมรับประกันสินค้าการใช้งาน
ปกตไิม่น้อยกว่า 1 ปี 

เหตุผลในการจัดซื้ อ  เนื่ องจากหลอดไฟที่ ใช้ อยู่ ในปั จจุบั น               
มีความชำรุด ทำให้ถนนหลายสายในเวลากลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างรายทาง
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับถนนบางสายชำรุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพ         
ที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูปมาเปลี่ยนแทนของเดิมที่ ชำรุด             
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม            
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ  จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม 497,700.- 
บาท ซึ่ งการโอนครั้งนี้ เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้  
จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3 ,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,700.- บาท ส่วนการโอนลดตามท่ีได้แจ้งไปในวาระ
ข้อ 5.3.1 ครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ   ถ้าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  หมวด              
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3 ,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,700.- บาท โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสำเร็จรูป จำนวน 126 โคม ๆ ละ 3 ,950.- บาท              
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,700.- บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายวินัย  อาทร   เนื่องจากท่านรองประธานสภาฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 
ประธานสภาฯ   เชิญครับ     
 

นายแดง  บุญวงษ ์  ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระขวัญ ออมวันละ 1 บาท ซึ่งช่วยเหลือ
รองประธานสภาฯ  ชุมชนตั้งแต่การคลอดบุตรเจ็บป่วย ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อย  

โอกาส ทุนการศึกษา ช่วยงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน  ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ฯลฯ มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินจำนวน 21,000.- บาท 
(-สองหมื่นหนึ่ งพันบาท -) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
เพ่ือสมทบทุนเข้าร่วมในการดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
ประชาชนในตำบลสระขวัญ ซึ่งการบริจาคเงินดังกล่าวไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์
ของกองทุนที่สามารถช่วยในงานสาธารณประโยชน์ของตำบลสระขวัญได้             
จึงอยากสอบถามว่าจะดำเนินการได้อย่างไรบ้างครับ  

          

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  การบริจาคเงินดังกล่าว เป็นการบริจาคโดยมีเงื่อนไขให้ต้องดำเนินการ          
ปลัด อบต.สระขวัญ   คือ  ต้ อ งน ำไป ใช้ ในการจั ดท ำหน้ ากากอนามั ยป้ องกั นตน เอง ใน                 
(เลขานุการสภาฯ)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เท่านั้น สามารถบริจาคได้ครับ แต่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน 
เพราะเป็นการบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพัน หากสภาฯ เห็นชอบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญจะได้ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

นายวินัย  อาทร   ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง ผมขอมติที่ประชุม สมาชิ กสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาฯ   เห็นชอบรับบริจาคเงิน จำนวน 21,000.- จากกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ตำบลสระขวัญ ออมวันละ 1 บาท เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินการจัดทำ
หน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
31 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับ             
บริจาคเงิน จำนวน 21,000.- จากกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสระขวัญ            
ออมวันละ 1 บาท เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย
ป้องกันตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

นายวินัย  อาทร   ลำดับต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ
ประธานสภาฯ   เดือดร้อนเรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือผม 

จะให้รองประธานสภาฯ เป็นผู ้ดำเนินการในวาระนี ้แทน เชิญท่าน
อภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   หมู่บ้านผมเดือดร้อนเรื่องน้ำ ทาง อบต.ได้ไปขุดเจาะให้  เหลือแต่ 

ติดตั ้งถังประปา แต่ว่าตอนนี ้ต ิดขัด เรื ่องอุทิศที ่ด ินทางฝ่ายบริหาร              
ก็รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาให้ ฝากด้วยครับ เรื่องที่สอง ถนนคอนกรีต 
เหลืออีกประมาณ 600 เมตร จะสุดเส้นทาง เส้นคลองคันฉอกลางเข้าไปใน
หมู่บ้านเนินสะอาด และเส้นบ้านใหม่ไพรวัลย์ จากถนนเส้นหลักเข้ามา
ในหมู่บ้านเนินสะอาด ฝากพิจารณาด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายอุ่น  มุ่งดี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น   มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9            
ส.อบต.หมู่ที่ 9   เรื่ องน้ ำดื่ ม  ผมได้ เขียนคำร้องสองถึ งสามครั้ งแล้ ว  แต่ยั ง ไม่ ได้   

ชาวบ้านบางคนไม่มีเงินซื้อน้ำดื่ม เร่งให้ด้วยครับ เดือดร้อนมาก  
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นางสีนวน  ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18            
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ชาวบ้านฝากถาม เรื่องผ้าห่ม ไม่ทราบว่าจะได้รับเมื่อไรคะ อีกเรื่อง   

ขอขอบคุณ อบต.สระขวัญ ที่นำลูกรังไปลงให้ที่ หมู่ 18 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 

/นางสาว… 
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นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16          
ส.อบต.หมู่ที่ 16   ช่วงนี้ ฝนตก ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากได้ลูกรังสัก 20 เที่ยว 

ค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอารักษ์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอารักษ์  เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอารักษ์  เจริญสุข สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10          
ส.อบต.หมู่ที่ 10   ที่นำลูกรังไปลงให้ แก้เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  

เรื ่องน้ำที ่ใช้ในวัด ได้สอบถามในสมัยประชุมที ่แล้ว พอจะ
แก้ไขได้ไหมครับ ตอนนี้เดือดร้อนมาก ทั้งวัดและกลุ่มบ้านข้างเคียงที่
ใช้น้ำร่วมกับวัด น้ำมีไม่เพียงพอ 

ไฟตามซอย ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ตามที่หมู่ที่ 10 ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินให้ได้หรือไม่ อย่างไรครับ 

เรื่องลูกรัง หมู่ผมยังขาดอีกมาก ที่จะเสริมและซ่อมแซม หากมี
งบประมาณช่วยพิจารณาด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8          
ส.อบต.หมู่ที่ 8   เรื่องรถขนน้ำ หมู่ผมได้ขอน้ำดื่มจาก อบต.สระขวัญ ปรากฏว่าเที่ยวสุดท้าย  

ผมได้ขึ้นไปดู เห็นว่าน้ำไม่สะอาด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำหรือรถขนน้ำ แต่ผม
คิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวรถมากกว่า ช่วยตรวจสอบด้วยครับ  

 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอตอบทุกท่านเรียงลำดับไป ดังนี้ค่ะ 

ท่านอภิชาติ เรื่องถนนคอนกรีต ต้องไปดูในแผนก่อนค่ะ หากมี 
ฝ่ายบริหารก็จะพิจารณาดำเนินการให้ ถ้าหากไม่มี ต้องเพ่ิมเติมแผน                 
ซ่ึงลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไร ก็ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบมาโดยตลอดแล้ว 

ท่านอุ่น วันนี้เจ้าพนักงานงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ก็คงจะ
รับทราบแล้วจะเร่งดำเนินการให้ในวันนี้เลยค่ะ ช่วงนี้ ประชาชนขอน้ำดื่มมา
เป็นจำนวนมาก ต้องเป็นไปตามลำดับคิว ตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำตารางว่า 
ใครขอบ้าง ขอจำนวนเท่าใด ระบบน้ำดื่มของ อบต. หนึ่ งวันผลิตได้  

/24,000… 
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24,000 ลิตร รถหนึ่งคันบรรทุกได้ 8,000 – 12,000 ลิตร วันหนึ่ง            
จะออกได้ไม่กี่เที่ยว บางคนขอมากเกินกว่าที่จะนำไปใช้ดื่มขอหลายเที่ยว            
ยังไม่ถึงเดือนมาเขียนคำร้องขออีก ก็จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต่อไปอาจจะ
นำน้ำไปลงจุดเดียวที่ศาลากลางหมู่บ้าน แล้วให้ชาวบ้านไปเอาเอง จะไม่
นำไปลงตามบ้านให้ จะได้ไม่เสียเวลาในการให้บริการประชาชน 

ท่านสีนวน เรื่องผ้าห่ม จะให้คุณธนชาตไดช้ี้แจงค่ะ 
ท่านลัดดา เรื่องลูกรัง ถ้ามีงบประมาณจะดำเนินการให้ค่ะ 
ท่านอารักษ์ เรื่องแก้ไขปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้  จะปรึกษาท่านปลัดฯ ว่า

จะแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างไร เรื่องไฟส่องสว่างรายทาง ตามที่ได้แจ้ง หาก
ต้องการรวดเร็ว กรณีที่ใช้ไฟของบ้านตัวเอง เดือนหนึ่งน่าจะไม่เกินยี่สิบบาท 
มาเขียนคำร้องที่ อบต.ได้เลยค่ะ สามารถติดตั้งให้ได้ทันที ส่วนไฟฟ้าส่อง
สว่างของหมู่ 10 หากมีในแผน ลำดับต่อไปต้องดูว่ามีงบประมาณที่จะ
ดำเนินการให้ได้หรือไม่ หากมี อบต.สระขวัญ ก็จะพิจารณาดำเนินการให้
เพ่ือแก้ความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป 

ท่านไพสาร เรื่องน้ำดื่ม เรามั่นใจว่าสะอาดและปลอดภัย ผ่านการ
กรองคลอรีน กรองเชื้อโรค แม้จะมีช่วงหนึ่งที่ระบบมีปัญหา เหม็นคลอรีน 
แต่ตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ท่านแจ้ง น่าจะเป็นที่
รถมากกว่า ภายในของรถที่บรรจุน้ำ เป็นเหล็ก เมื่อเจอกับน้ำ ก็อาจจะเกิด
สนิมได้ อย่างไรก็ตาม อบต.จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
เกิดความม่ันใจแก่ประชาชนค่ะ ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ 

 

นายวินัย อาทร เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  ขณะนี้ อบต.สระขวัญ กำลังดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติ จำนวน 3 เรื่อง 
ปลัด อบต.สระขวัญ  คือ ข้อบัญญัติ เรื่อง สิ่งปฏิกูล ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
(เลขานุการสภาฯ)  ปล่อยสุนัขและแมว และข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ  

เพ่ือใช้บังคับในเขต อบต.สระขวัญ ส่วนข้อบัญญัติก่อนหน้านั้น ได้ส่งไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เรื่องน้ำดื่ม อบต.สระขวัญ 
อาจจะดำเนินการออกข้อบัญญัติ เพ่ือเก็บค่าบริการในการขอน้ำดื่ม 
สาธารณสุขได้วิจัยมาแล้วว่า คนหนึ่งจะดื่มน้ำไม่เกินสามลิตรต่อวัน บางคน
ขอมากเกินกว่าที่จะนำไปดื่ม ตอนนี้ กำลังคิดกันอยู่ว่า จะออกข้อบัญญัติใน
รูปแบบใด อาจจะเป็นทุกคนที่ขอต้องเสียค่าใช้จ่าย ลิตรละไม่เกินสิบสตางค์ 
หรืออาจจะออกในรูปแบบ เช่น หนึ่งคนขอได้ไม่เกิน 90 ลิตรต่อเดือน ถ้า
เกินกว่านั้นต้องเสียค่าน้ำดื่ม เป็นต้น แต่คิดว่าน่าจะได้ออกแน่นอน เพราะ 
อบต. ปีหนึ่ง ๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับระบบน้ำดื่ม              
เพ่ือมีค่าใช้จ่ายมาช่วยตรงนี้ จึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติครับ 
 

/นายวินัย… 
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นายวินัย อาทร เชิญท่านธนชาตครับ 
ประธานสภาฯ 

 

ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม เรียนท่านประธานสภาฯ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ โครงการอบรม            
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง”              
โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างทีมวิทยากรหรือครู ก. ในพ้ืนที่ของ 
อบต.สระขวัญ เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากนั้น ครู ก. จะไปเผยแพร่วิธีการจัดทำ
หน้ ากากอนามัย เพ่ือการป้ องกันตน เอง  ให้ กับประชาชนใน พ้ืนที่                
โดย อบต.สระขวัญ จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้
แต่ละหมู่บ้านในวันนั้น เพ่ือให้แต่ละหมู่ไปจัดทำหน้ากากอนามัยแล้วแจก
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนวัน เวลา และสถานที่ ในการอบรม                 
ตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบครับ 
 

นายวินัย อาทร สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.00  น. 
   

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (ลงชื่อ)      นนทิยา คนกาญจน์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวนนทิยา คนกาญจน์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
  

                                                 (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 


