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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญชลล 

 

*********************************** 
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 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ์  ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง  
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง  
นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
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 

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

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง  
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง   
นนทิยา  คนกาญจน์      
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
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 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39  

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

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันด ี
ละมัย  สินธน 
มงคล  พันทอง  
มนัส  เนินคำภา 
รจนา  กรองทรัพย์ 
แก่น  เนื่องทะบาล 
สำลอง บุญลือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางอำนวย  ศิลชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นายชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
 
นางจินดานุช อรังศรี 
นางสาวชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
นางไพรินทร์  โสโพ 
นางสาวเสาวนีย์  สมฤทธิ์  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้ าพ นั ก งาน ป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
นิภาพร  แสงทอง 
ชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
 
จินดานุช อรังศรี 
ชุติกาญจน์  ชาวัลย์ 
ไพรินทร์  โสโพ 
เสาวนีย์  สมฤทธิ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 
 

/ระเบียบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวินัย  อาทร    1.1 แจ้งผลการประเมินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ    (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ       10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน 100 97 97 
 
  พบว่าทุกประเด็น ได้คะแนนรวม 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
เนื่องจากข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญมีรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในทุกประเด็นที่ครบถ้วน 
   
 
 
 
 
 

/2. ผลการพิจารณา 
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2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 4 40 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7 70 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณ   ได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน 100 90 90 

  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 

ที่ประชุม   ทราบ 
/ระเบียบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตำบลสระขวัญ              
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  
       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  อาทร ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
ประธานสภาฯ  สระขวัญ  สม ัยว ิสาม ัญ  สม ัยที ่ 4  ประจำป ี 2562 เมื ่อว ันที ่ 23  

ธันวาคม 2562 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ  เชิญครับ   
 

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

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 

/ตำบล 
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ตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 4  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563            
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ.2564) และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2564) 

 

นายวินัย อาทร         ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒)  

            มาตรา ๕๓ วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย
หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้อง          
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลกำหนด” 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม       
สภาทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

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

   (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

   ข้อ ๒๑ “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของ             
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น  

 
/นำปรึกษา 
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นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ
ในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้
กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้” 

 

นายชนม์ เมฆขุนทด  กระผมเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 17  สมัยที่  1 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563       
    สมัยที่  2 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 

สมัยที่  3 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563    
สมัยที่  4 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563   
  และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (ประจำปี                
พ.ศ. 2564) มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564     

 

นายวินัย  อาทร สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
    สมัยที่  1 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563       
    สมัยที่  2 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 

สมัยที่  3 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563    
สมัยที่  4 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563   

และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (ประจำปี                
พ.ศ. 2564) มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 
โปรดยกมือ    

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ 
กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563  เป็น  4  สมัย  ดังนี ้
  สมัยที่  1 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563       
  สมัยที่  2 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 
  สมัยที่  3 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563    

     สมัยที่  4 มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563 
และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (ประจำปี                

พ.ศ. 2564) มีกำหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564  
 

/5.2 ขอความ 
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5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (เอกสารหมายเลข 1) 
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
        มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล” 
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ   
ประธานสภาฯ  
              

นายสุพงษ์ ช่างนับ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มี 
ปลัด อบต.สระขวัญ การเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความ 
(เลขานุการสภาฯ) ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาฯ มีความ

สมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการ
เปลี่ยนงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้
สาระสำคัญ เปลี่ ยนไป เช่น  ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนา หรือ
รายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะนำไป
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว  

 

นายวินัย อาทร สมาชิกท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

2 โปรดยกมือ 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน 
36 คน ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 

 

นางบุญช่วย ช่างนับ เรียนท่านประธาน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
นายก อบต.สระขวัญ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

ขออนุญาตสภาออกจากท่ีประชุม เพื่อไปประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ซึ่งที่ประชุมสภา อบต.สระขวัญ  
ไดพิ้จารณาเห็นชอบแล้ว 

 
 
 
 

/5.3 ขอความเห็น 
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5.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ  

       5.3.1 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงาน
การศึกษาบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู  
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน                 
บ้านน้ำซับเจริญ ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 40 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบแก้ไข 
ปลัด อบต.สระขวัญ  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ.2563 แผนงานการศึกษาบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 40 ก่อนอ่ืนผมขอแจ้งระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี ่ยน หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ก ่อสร้าง ให ้เป ็นอำนาจอนุม ัต ิของ                
สภาท้องถิ่น” 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากสำนัก
งบประมาณได้ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ประจำเดือนธันวาคม 
2562 ทำให้ราคาครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้จึงขอเปลี่ยนแปลง
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน  4 เครื่อง ๆ ละ 
29,900 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ” 

 
 

/ข้อความใหม่ 
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ข้อความใหม่  “เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน  4 เครื่อง ๆ ละ 
29,700 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ” 

 

นายวินัย  อาทร ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี        
ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน
การศึกษาบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับ
เจริญ โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              

36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงานการศึกษาบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจา่ย ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ  

 

นายวินัย อาทร เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ เรียนท่านประธาน รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
นายก อบต.สระขวัญ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

ขออนุญาตแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสารหมายเลข 2) 

    5.3.2 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 9 บ้านบะเจริญ      
สายหน ้าว ัด กว ้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0 .15 เมตร               
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 500,000.- บาท  
ปรากฏในข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ.2563 หน้าที่ 88 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1  

/นายวินัย 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบแก้ไข 
ปลัด อบต.สระขวัญ  เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ.2563 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่ 9 บ้านบะเจริญ สายหน้าวัด กว้าง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง ไหล ่ทางข้างละ 0 .50  เมตร 
จำนวน 500 ,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 88 และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1  

  เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากไม่สามารถ
ดำเนินการทำถนนคอนกรีตขนาดความกว้าง 5 เมตร ได้ เนื่องจากพ้ืนที่ไม่
เพียงพอ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามรายละเอียด ดังนี้   

ข้อความเดิม “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ สายหน้าวัด กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 500,000.- บาท” 

ข้อความใหม่   “เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ สายหน้าวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 500,000.- บาท” 

 

นายวินัย  อาทร ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี        
ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะ
เจริญ สายหน้าวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 500,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ  รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื ้นฐาน งบลงท ุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต     

 
/เสริมเหล็ก 
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       เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ สายหน้าวัด กว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 500,000.- บาท 

5.4 ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ 
      (1 ) เครื ่อ งพ ิมพ ์ Ricoh Aficio SP C260DNW จำนวน              

1 เครื่อง 
      (2) เครื ่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M130a จำนวน   

4 เครื่อง 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  รับบริจาครุภัณฑ์ จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ 
(เลขานุการสภาฯ)        (1) เครื่องพิมพ์ Ricoh Aficio SP C260DNW จำนวน 1 เครื่อง 

(2) เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M130a จำนวน 4 เครื่อง 
  ซึ่งนายสำรวย แซ่นิ้ม อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลสระขวัญ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

นายวินัย  อาทร ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี        
ประธานสภาฯ ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบรับบริจาครุภัณฑ์ 

จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ 
    (1) เครื่องพิมพ์ Ricoh Aficio SP C260DNW จำนวน 1 เครื่อง 

(2) เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M130a จำนวน 4 เครื่อง 
    โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับบริจาค
ครุภัณฑ์ จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ 
(1) เครื่องพิมพ์ Ricoh Aficio SP C260DNW จำนวน 1 เครื่อง 
(2) เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M130a จำนวน 4 เครื่อง 
      5 .5  ข อ ค ว า ม เห ็น ช อ บ ใ ห ้น า ง พ ร ร ณ ป พ ร  แ ก ่ง ศ ิล า                   
อยู่บ้านเลขที่ 287 หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว ในการยื ่นคำขออนุญาตก่อสร้าง สถานีบริการ
น้ำมัน กิจการควบคุมประเภท 2 ในพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูป
ที ่ด ิน เพื ่อ เก ษ ต ร ก ร ร ม  (ส .ป .ก . )  แปลงเลขที่  6  ระวางที่ ดิ น 
5436IV7426 ตั้งอยู่ท่ีหมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอำพลชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

/นายอำพล 



  13 

 

นายอำพล ไชยหนองหว้า  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอำพล ไชยหนองหว้า นายช่างโยธา              
นายช่างโยธา  เนื่องจาก นางพรรณปพร แก่งศิลา อยู่บ้านเลขที่  287 หมู่ที่ 4  ตำบล

สระขวัญ มีความประสงค์ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน 
กิจการควบคุมประเภท 2 ในพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แปลงเลขที่ 6 ระวางที่ดิน 5436IV7426 ตั้งอยู่
ทีห่มู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก ในการยื่น 
คำขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน กิจการควบคุมประเภท 2  
ในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก กำหนดว่าต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึงมี
ความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ  ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว 
มีความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยนางพรรณปพร แก่งศิลา ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่ อ งนี้  มี ส มาชิ กสภ าฯ  ท่ าน ใดจะอภิ ป รายห รือ ไม่ ค รับ  ถ้ า ไม่ มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้นางพรรณปพร  

แก่งศิลา ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน กิจการควบคุมประเภท 2 ในพื้นที่
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แปลงเลขที่ 6 
ระวางที่ดิน 5436IV7426 ตั้งอยู่ทีห่มู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ โดยต้อง 
ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบให้นางสาวพรรณปพร แก่งศิลา 
ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน กิจการควบคุมประเภท 2 ในพื้นที่ของ
สำนักงานการปฏิรูปที ่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป .ก.) แปลงเลขที่ 6 
ระวางที่ดิน 5436 IV7426 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  4 ตำบลสระขวัญ โดยต้อง
ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก
ประการ 
        5.6 ขอความเห็นชอบอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 

 5.6.1 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 10,000 บาท และขอ
ความเห็นชอบจายเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 465,000 บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 475,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟ 

/ส่องสว่าง 
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ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก จำนวน 10 
ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 475,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  68 
ลำดับที่ 10  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่น ผมขอแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ            
(เลขานุการสภาฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

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

ข้อ 87 “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า    
ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม            
ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไป
ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 89 (1) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้              
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ                         
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ          
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด” 

 
 

/(2) ได้ส่งเงิน 
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(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 20 
มกราคม ๒๕๖3 ดังนี้ครับ 

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 มีจำนวน 17,551,220.๓6 บาท  
(1) หักบัญชีลูกหนี้   
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๑31,๘91.- บาท 
- ภาษีบำรุงท้องที่ (9๔ %) จำนวน 16๐,367.๕8 บาท 
- ภาษีป้าย จำนวน 4,16๐ บาท 
(2) หั กเงินสะสมที่ สภาฯ อนุ มั ติ แล้ ว (1  ต.ค.2562 - 20                 

ม.ค. 2563 ) จำนวน 5,588,200.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 

จำนวน 11,666,601.78.- บาท 
เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) “ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ         
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น” จึงทำให้  อบต.สระขวัญ ต้องกันเงินสะสม              
เพ่ือสำรองจ่ายตามระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

-หักเงินสะสมสำรองบุคลากรสามเดือน จำนวน 4,500,000.- บาท 
-หักเงินสะสมร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 

(85,304,100.- บาท) จำนวน 8,530,410.- บาท 
รวมจำนวนเงินสะสมที่ต้องกันไว้ จำนวน 13,030,410.- บาท 
ดังนั้น จากรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่  20 

มกราคม 2563 มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้  
 

/จำนวน 
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จำนวน 11,666,601.78.- และต้องกันเงินสะสมไว้เพ่ือสำรองจ่ายตาม
ระเบียบฯ จำนวน 13,030,410.- บาท ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้มีเงินสะสมไม่
เพียงพอที่จะนำไปบริหารได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ ขอใช้
เงินทุนสำรองเงินสะสมครับ 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถ
นำไปบริหารไดต้ามข้อ 87 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้  

- เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน  
16,386,936.09- บาท 

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีจำนวน 85,304,100.- บาท 

- ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ.2563 คำนวณได้ 85,304,100 x 15 %  = 12,795,615.- บาท 

- เงินทุนสำรองเงินสะสม หัก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำนวณได้ 16,386,936.09 
ลบ 12,795,615 = 3,591,321.09.- บาท  

ดังนั้น ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สามารถนำไปบริหารได้                  
มีจำนวน 3,591,321.09.- บาท  

- หักเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สภาฯ อนุมัติแล้ว (1 ต.ค.2562 -     
20 ม.ค. 2563)  จำนวน 3,126,321.09.- บาท 

ดังนั้น คงเหลือยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหาร
ได้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 จำนวน 3,126,321.09.- บาทครับ 
สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 465,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการก่ อสร้ างพร้อมติ ดตั้ งไฟส่ องสว่ างแบบพลั งงานแสงอาทิ ตย์  
หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 475,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 10 เหตุผลในขออนุมัติ เนื่องจากถนนหลายสาย 

/ในเวลา 
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 ในเวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับถนนบางสายชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำ
ให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพ่ือเป็นบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ 
ดังนี้  

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

โดยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดจ้างมาไม่เกิน
สองปีงบประมาณ  

 

นายวินัย  อาทร  ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี           
ประธานสภาฯ  ผมขอมต ิที ่ป ระช ุม  สมาช ิก สภ าฯ ท ่าน ใด เห ็น ชอบ เห็นชอบโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
465,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้ างพร้อมติ ดตั้ งไฟส่ องสว่ างแบบพลั งงานแสงอาทิ ตย์  หมู่ ที่  6 
บ้านเนินผาสุก จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 10 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
465,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้ างพร้อมติ ดตั้ งไฟส่ องสว่ างแบบพลั งงานแสงอาทิ ตย์  หมู่ ที่  6 
บ้านเนินผาสุก จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 10  

/5.6.2 ขอความ 
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5.6.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 10,000.- บาท และ
ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบโอน 
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่  
(เลขานุการสภาฯ)     ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 หน้าที่  4 ลำดับที่  1 เหตุผลในขออนุมัติ  
เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่ 19 กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค ทำให้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคในชีวิตประจำวัน 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี           
ประธานสภาฯ ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบเห็นชอบอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

/จำนวน 
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จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม  
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการประปาหมู่บ้ าน หมู่ที่  19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1  

5.6.3 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตรงาน
อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 10,000.- 
บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการขุดลอกคลองทำแก้มลิง หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบ 
ปลัด อบต.สระขวัญ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการ

ใหม่ ในแผนงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวนเงิน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลองทำแก้มลิง หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 
เหตุผลในขออนุมัติ เนื่องจากขณะนี้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ กำลัง
ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ทำให้ต้องวาง
แผนการบริหารจัดการน้ำในอนาคต เพ่ือเป็นการกักเก็บน้ำในแก้มลิง เพ่ือ
สูบมายังสระน้ำของ อบต.สระขวัญ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ
มีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอในอนาคต และฤดูแล้งนี้ 

 

นายกฤษฎา มหาวงษ ์ โครงการที่จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมวางท่อเมื่อคราวที่แล้วยังสามารถใช้งาน 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 ได้อยู่หรือไม่ และขอทราบเหตุผลในการทำโครงการแก้มลิง  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านนายก อบต.สระขวัญ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันอนุญาตชี้แจงเหตุผลการจัดทำโครงการ 
นายก อบต.สระขวัญ แก้มลิง ก่อนอ่ืนดิฉันขอแจ้งโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมวางท่อ เพ่ือ

สูบน้ำจากคลองน้ำซับ ยังสามารถใช้งานได้ แต่ที่ผ่านมาเวลาฤดูแล้งน้ำใน 
 

/น้ำซับ 
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คลองน้ำซับ จะตื้นเขิน ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำมายังสระน้ำของ อบต. ได้  
การจัดทำโครงการแก้มลิงในครั้งนี้ เป็นการวางแผนในการสำรองน้ำไว้ใน
แก้มลิง เพ่ือที่จะสูบน้ำมายังสระของ อบต. มีประชาชนอุทิศที่ดินให้ อบต.
สระขวัญ เพื่อทำโครงการแก้มลิง จำนวน 2 ราย เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เศษ 
การทำโครงการแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพ่ือสูบมายังสระน้ำ 80 ไร่ 
ของ อบต.สระขวัญ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญมีน้ำไว้ใช้
อุปโภค บริโภค เพียงพอในอนาคต  

 

นางสาวลัดดา  อำนวย เนื้อท่ีปริมาณ 1 ไร่ เศษ จะเพียงพอต่อการกักเก็บน้ำเพ่ือสูบมายังสระน้ำ  
ส.อบต.หมู่ที่ 16 80 ไร่ หรือไม่ มีประชาชนอุทิศที่ดินให้ อบต.สระขวัญอีกหรือไม่ เพ่ือขนาด

ของแก้มลิงจะได้ใหญ่และสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณมาก 
 

นางบุญช่วย  ช่างนับ อบต.สระขวัญ คาดว่าในอนาคตจะทำเรื่องขอให้ประชาชนอุทิศที่ดิน 
นายก อบต.สระขวัญ เพ่ิมข้ึน 

 

นายวินัย  อาทร  ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี           
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลองทำ
แก้มลิง หมู่ที่  1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการขุดลอกคลองทำแก้มลงิ หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2  

5.6.4 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตัง้เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตรงาน
อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท  

/และขอความ 
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และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการขุดลอก
สระน้ำ หมู่ที่ 19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการ

ใหม่ ในแผนงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3 เหตุผลในขออนุมัติ 
เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่  19 กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค ทำให้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคในชีวิตประจำวัน 

 

นายวินัย  อาทร  ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี           
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และ
ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 
19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การเกษตรงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- 
บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอก 

 
 

/สระน้ำ 
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สระน้ำ หมู่ที่ 19 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3 

5.6.5 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์อ่ืน จำนวนเงิน 10,000.- บาท และขอ
ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรอง
น้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบ 
ปลัด อบต.สระขวัญ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการ

ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์อ่ืน จำนวนเงิน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อถังกรองน้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 เหตุผลในขอ
อนุมัติ เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่ 1 มีประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณ
การใช้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการและด้านสุขลักษณะก็มีความบกพร่อง
เรื่องความสะอาด เพราะสภาพของน้ำประปาหมู่บ้าน ในปัจจุบันพบปัญหา
เรื่องหินปูน ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพ่ือให้ได้
น้ำที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนไว้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

 

นายวินัย  อาทร  ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่มี           
ประธานสภาฯ  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้ งเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์อ่ืน จำนวนเงิน 10,000.- บาท 
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000. - 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรอง
น้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 

 
/มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์อ่ืน จำนวนเงิน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อถังกรองน้ำประปาไว้ใช้ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 

 

นางบุญช่วย  ช่างนับ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุก 
นายก อบต.สระขวัญ ท่าน ดิฉันขออนุญาตแทรกวาระการประชุมเพ่ิมเติม จำนวน 1 วาระ

เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 17 ได้รับความเดือนร้อนในเรื่องการขาดแคลน
น้ำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรีบ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน หมู่ที่ 17 คือโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 17 

 

นายวินัย  อาทร   เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการแทรกวาระประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 วาระ
ประธานสภาฯ   ดังนี้ 

5.7 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวนเงิน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง 
ถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 17 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 8  

ผมขอมติทีประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้บรรจุวาระ
ประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีผมได้แจ้ง โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุวาระประชุมเพ่ิมเติม          
ตามท่ีประธานสภาฯ ได้แจ้ง 

5.7 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 10,000.- บาท และขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็น 

 
/เงินทั้งสิ้น 
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เงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 17 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 8  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบ 
ปลัด อบต.สระขวัญ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการ

ใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค  จำนวน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 17 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 
42 เหตุผลในขออนุมัติ เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่ 17 มีประชาชน
เพ่ิมมากขึ้น ปริมาณการใช้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
และด้วยสภาพปัญหาขณะนี้ไม่มีฝนตก ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำจึง
ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน  
 

นายวินัย  อาทร  ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มี           
ประธานสภาฯ  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท 
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000. - 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่  17 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  161 ลำดับที่ 42   
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งเป็นรายการใหม่ ใน
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 
/ค่าโครงการ 
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ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 17 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 42  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมี
ประธานสภาฯ   ความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านละมัยครับ 

 

นายละมัย  สินธน  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายละมัย   
ส.อบต.หมู่ที่ 18 สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  18 ขณะนี ้จำนวนประชาชน หมู ่ที ่ 18 

ครัว เรือนเพิ ่มมากขึ ้น  ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบ
ประปาชำรุด  และได้ซ ่อมบำรุงร ักษา และติดตั ้งซ ับ เมอร์ไปแล้ว 
อยากจะได ้ซ ับ เมอร์ใหม่อีกช ุด  และขอถนนคอนกรีต เสริม เหล ็ก 
เส้นบ้านเอ้ือแสงอรุณ ระยะทาง 2 กิโลเมตร  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านแก่นครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายแก่น เนื่องทะบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายแก่น  
ส.อบต. หมู่ที่ 21 เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคม 

2563 ได้มาเขียนคำร้องขอน้ำที่ อบต.สระขวัญ แต่น้ำไม่ได้ไปส่งเนื่องจาก
ระบบการผลิตน้ำดื่มของ อบต. ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ระบบการผลิต
น้ำดื่มสามารถใช้งานได้แล้ว อยากขอให้ไปส่งให้ครบ ยังขาดอีกสามหลังคา
เรือนที่ไม่มีน้ำดื่ม 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านรจนาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
ส.อบต. หมู่ที่ 20 ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 ดิฉันขอเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของหมู่ที่ 20 โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทาง หมู่ที่ 20 ซอยข้างวัดข้างโรงเรียน และโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 20 บ้านหลังสุดท้ายจาก หมู่ที่ 20 ไปหมู่ที่ 14  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายมงคล พันทอง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายมงคล 
ส.อบต. หมู่ที่ 19 พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 ผมขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน 
 

/แสงอาทิตย์ 
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แสงอาทิตย์ ตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดซื้อ 
คือหน่วยงานไหน ขณะนี้ประชาชน หมู่ที่ 19 ขาดแคลนทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้
ในชีวิตประจำวัน อบต.สระขวัญ ได้นำน้ำไปส่งให้แล้วหนึ่งเที่ยวแต่ยังไม่ 
เพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชน และไฟฟ้าส่องสว่างรายทางปากทางเข้า 
หมู่บ้านหนองโสน จากคลองจานน้อย เชื่อมไปหมู่ที่ 19 ได้แจ้งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเข้ามาซ่อมแซมแล้ว แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งว่าไม่อยู่ใน
การรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค อยากทราบว่าเป็นความ
รบัผิดชอบของหน่วยงานไหน  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอัมพรครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางอัมพร พนมสัย เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนาง 
ส.อบต. หมู่ที่ 14 อัมพร พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ดิฉันอยากให้พิจารณาเครื่องกรอง

น้ำ ปริมาณน้ำประปาหมู่บ้านไหนมีปริมาณมาก อยากให้ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ำที่สามารถดื่มได้ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของ อบต.สระขวัญ เรื่องการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ และอยากทราบว่าจังหวัดสระแก้ว 
จะประกาศภัยแล้งเมื่อไหร่ อยากให้พิจารณาเรื่องถังบรรจุน้ำสแตนเลส 
ทดแทนการแจกจ่ายถังบรรจุน้ ำแบบไฟเบอร์ กล๊าส เพราะในถังไฟ
เบอร์กล๊าสผลิตจากใยแก้ว อาจเกิดการปนเปื้อนในน้ำดื่มได้ ไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 4  สมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ผมขอสอบถามเรื่องการปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.สระขวัญ ที่เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตอนนี้
ใช้ร่วมกับหมูที่ 1 ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน การปรับปรุงซ่อมแซม 
ฐานรับท่อส่งน้ำ กลุ่มคลองช้างดำเนินการหรือยังแล้วจะดำเนินการตอนไหน
ครับ ไฟฟ้ารายทางมีหลอดชำรุด จุด 4 แยกทุ่งพลวงให้สำรวจและซ่อมแซม
ให้ด้วยครับ ถนนคอนกรีต เส้นซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่เข้าวัด ได้งบปี 2561 
แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ไม่เรียบร้อย ขณะนี้
เอกสารสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว จะสามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตได้หรือไม่  

 และขอประชาสัมพันธ์ ขอนายกเป็นประธานงานบุญผ้าป่าวันสงกรานต์ 
และสมาชิกเป็นกรรมการในการจัดงานบุญ 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายอภิชาติ 
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นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 17 อภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 ผมขอแจ้งเรื่องความเดือนร้อน 

ของประชาชนหมู่ที่ 17 ขณะยี้มีจำนวนประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก 
ในเวลาอันรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องขอระบบประปาอีก 1 จุด เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการใช้น้ำของประชาชน และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เห็นชอบ
ให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในการจัดทำโครงการประปาหมู่ที่ 17 ในครั้ง
นี้ และโครงการถนนคอนกรีตที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ยังคงเหมือนเดิม ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไป 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น  มุ่งดี   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายอุ่น มุ่งด ี
ส.อบต. หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ผมขอแจ้งเรื่องความเดือนร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ 9 

กำลังได้รับความเดือดร้อน เรื่องน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก อยากให้ทาง อบต. 
รีบดำเนินการนำน้ำดื่มไปส่งให้ชาวบ้านด้วยครับ ระบบเสียงตามสายของ 
หมู่ที่ 9 ไม่สามารถใช้งานได้ อยากได้ระบบเสียงตามสายใหม่  และไฟฟ้า
ส่องสว่างทางไปบ้านผู้ใหญ่จำลอง ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านประเสริฐครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประเสริฐ  ลาโงน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 ประเสริฐ ลาโงน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 ผมขอสอบถามเรื่องเงินสะสมที่

เหลืออีก 9 หมู่จะได้เงินมาจัดทำโครงการหรือไม่ และโครงการภัยหนาว 
จะได้เมื่อไหร่ ที่ส่งรายชื่อมา 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านแฉล้มครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายแฉล้ม  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ผมขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของหมู่ 3 พอถึง

สี่ทุ่มจะดับทุกดวงขอให้ทาง อบต. ลงไปตรวจสอบ ขอดินลูกรัง 15 เที่ยว 
ได้หรือไม ่และขอไฟฟ้ารายทางต่อจากบ้านนายกฤษดา 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านอารักษ์ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอารักษ์ เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 อารักษ์ เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ผมขอแจ้งเรื่องน้ำที่วัดคลองคันฉอ 
 

/ไม่เพียงพอ 
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ไม่เพียงพอใช้ ฝากทาง อบต. ดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยเพราะขณะนี้น้ำขาดแคลน
มาก และขอเจาะบ่อบาดาลที่วัดเพ่ิมอีก 1 จุด 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 16 นางลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  16 ดิฉันขอสอบถามเรื่องของ

ชาวบ้านกลุ่มปลูกพลู อยากของบเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร สามารถขุด 
เจาะได้หรือไม่ ลานตระกร้อน้ำท่วมขัง อยากของบก่อสร้างใหม่  และถัง
กรองน้ำที่จะดำเนินการจัดซื้อของหมู่ที่ 1 ถ้าติดตั้งแล้วมีประสิทธิภาพอยาก
ให้ติดตั้งให้กับทุกหมู่บ้าน 
 

นายแดง บุญวงษ์   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนที่จะแจ้งหรือสอบถามฝ่ายบริหารอีก
รองประธานสภาฯ  หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี เชิญท่านปลัดฯ ได้ตอบหรือชี้แจงเรื่อง 

ที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมา เชิญครับ 
 

นางบุญช่วย  ช่างนับ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอตอบหรือชี้แจง ดังนี้ค่ะ 
นายก อบต.สระขวัญ  ท่านละมัย เรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านทาง อบต.สระขวัญขอลง 
 ไปตรวจสอบดูอีกครั้งว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  
  ท่านแก่น เรื่องน้ำดื่ม ทาง อบต.สระขวัญจะดำเนินการไปส่งให้โดย

ด่วน แต่ด้วยขณะนี้แต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มมาก  
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที  

  ท่านรจนา ไฟฟ้ารายทางตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ
ติดตั้งให้แล้ว เหลือประมาณ 3 ซอย ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง เรื่องซ่อมไฟฟ้าราย
ทางของหมู่ที่ 20 ไปหมู่ที่ 14 เดี๋ยวลงไปดูให้อีกรอบ 

  ท่ านมงคล การซ่อมแซมไฟฟ้ าโซล่ าเซลล์  อบต .จ้ างเหมา
บุคคลภายนอกมาซ่อมแซมทั้ง 21 หมู่บ้าน ขณะนี้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ของหมู่
ที่ 19 ดำเนินการซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว เรื่องน้ำทาง อบต.สระขวัญจะเร่ง
ดำเนินการให้ 

  ท่านอัมพร เรื่องเครื่องกรองน้ำที่จะดำเนินการติตั้งที่หมู่ที่  1 
จะดูก่อนว่าเมื่อติดตั้งแล้วเกิดความแตกต่างอย่างไหร่ ถ้าเกิดผลดีจะเป็น
โครงการต่อยอดอีก 21 หมู่บ้าน และเรื่องถังน้ำสแตนเลสขอพิจารณาดู  
อีกที 

  ท่านสมชาย เรื่องการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 1 ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการขุดสระน้ำให้หมู่ที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 

  ท่านอุ่น เรื่องไฟฟ้ารายทางช่วยตรวจนับให้อีกที ว่าจะติดตั้งกี่จุด 
 

/ท่านประเสริฐ 
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  ท่านประเสริฐ อีกเก้าหมู่ ถ้ามีงบประมาณจะพิจารณาให้ค่ะ ขอให้ 
แต่เก้าหมู่ได้งบดำเนินการไปแล้วเมื่อสิ้นปีงบ 2562 โครงการภัยหนาวที่
แจ้งขอชี้แจงชื่อโครงการคือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กำลัง
ดำเนินการให้แต่ละหมู่บ้านตามข้ันตอนค่ะ 

  ท่านแฉล้ม ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว 
  ท่านอารักษ์ การขุดเจาะบ่อบาดาลในวัด ขอดูรายละเอียดอีกทีค่ะ 
 

นายวินัย อาทร สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

   

ปิดประชุม   เวลา   13.50  น. 
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั         ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (ลงชื่อ)      นนทิยา คนกาญจน ์      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 

 
 
 

  


