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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที ่15 พฤษภาคม 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 
นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี 
นายคูณ  พูลเจริญ  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ 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 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
บุญทัน  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 
นายคูณ  พูลเจริญ 
อารักษ์  เจริญสุข 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39  

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

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

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

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
    - นางอำนวย  ศิลชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5    ลากิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นางสาวพิทยา  เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา  ช่างนับ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา  วงชารี 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางจินดานุช อรังศรี 
นางสาวชุติกาญจน์ ชาวัลย์ 

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
พิทยา  เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา  ช่างนับ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
วรัญญา เรียงมงคล 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา  วงชาร ี
อำพล  ไชยหนองหว้า 
จินดานุช อรังศรี 
ชุติกาญจน์ ชาวัลย์  

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร    -แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 
 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ                   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 
(เอกสารหมายเลข 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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  16 มีนาคม   

2563 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ เชิญครับ   
 

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

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
หรือไม่ ไม่มีนะครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1   
    ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

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

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (เอกสารหมายเลข 2) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
ปลัด อบต.สระขวัญ  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)    มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล”  

/เนื่องจาก… 
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เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ตอบสนองความต้องการของชุมชน                       
ที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขความเดือดร้อน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้เพ่ิมเติมโครงการฯ โดยจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รายละเอียดร่างแผนฯ              
ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อ    
สอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
36  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 

 

         5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขแบบโครงการก่อสร้าง  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  จำนวน  2  โครงการ  ดังนี้   
             5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขแบบโครงการขุดลอกสระน้ำ 
หมู่ที่ 1  บ้านน้ำซับ  ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว    
งบประมาณ  497,844.-  บาท (เอกสารหมายเลข 3) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(เลขานุการสภาฯ)      ข้อ ๒๙ กำหนดว่า  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
    ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
    เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
     สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบแก้ไขแบบโครงการ                
    ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว  
    จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 497,844.- บาท ขอให้ทุกท่านดูเอกสารครับ
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้อนุมัตโิอนงบประมาณ 

/รายจ่าย… 
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    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 497 ,844.- บาท              
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 ขนาดสระด้านบนยาว 
    42 เมตร ด้านซ้ายยาว 57 เมตร ด้านล่างยาว 41 เมตร ด้านขวายาว 34 
    เมตร ลึก 6 เมตร ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2563                 
    เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2563 ปรากฏว่า พ้ืนที่บริ เวณที่ดำเนินการ              
    ถ้าขุดลอกตามแบบที่กำหนดไว้ มันจะกินพ้ืนที่ไปริมสระทางฝั่งซ้ายมาก
    เกินไป ทำให้รูปแบบสระน้ำไม่สวยงาม ประกอบกับมีหินขนาดใหญ่ทำให้
    ดำเนินการยาก ผู้ควบคุมงาน จึงได้เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
    นายกฯ ขอแก้ไขแบบโครงการขุดลอกสระน้ำ เพ่ือปรับพ้ืนที่ที่จะขุดลอกให้
    อยู่ตรงกลางมีความเมาะสม ไม่ไปทางมุมใดมุมหนึ่งมากเกินไป และสามารถ
    ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนบริเวณรอบสระน้ำต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
“ขนาดสระด้านบนยาว 42 เมตร ด้านล่างยาว 41 เมตร ด้านซ้าย

ยาว 57 เมตร ด้านขวายาว 34 เมตร ลึก 6 เมตร งบประมาณจำนวน 
497,844.- บาท”               

ข้อความใหม ่
“ขนาดสระด้านบนยาว 42 เมตร ด้านล่างยาว 42 เมตร ด้านซ้าย

ยาว 46 เมตร ด้านขวายาว 46 เมตร ลึก 6 เมตร” งบประมาณจำนวน 
497,844.- บาท”               

เมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ อบต.สระขวัญ จะได้ดำเนินการแก้ไข
แบบและสัญญาต่อไปครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขแบบ 
    โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่  1 บ้านน้ำซับ ตำบลสระขวัญ  อำเภอ              
    เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  งบประมาณ  497,844.-  บาท ตามที่                
    ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไขแบบ
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง
สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  งบประมาณ  497,844.-  บาท ตามที่ปลัดฯ 
ได้ชี้แจง 

/5.2.2 ขอความ... 
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             5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขแบบโครงการขุดขยายสระ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว งบประมาณ  490,274.-  บาท (เอกสารหมายเลข 4) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบแก้ไขแบบโครงการขุดขยายสระ
ปลัด อบต.สระขวัญ  หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
(เลขานุการสภาฯ)   ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เดิมโครงการขุดขยายสระหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
    บ้านทุ่งพลวง มีแบบการก่อสร้าง คือ กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก
    ไม่น้อยกว่า 6 เมตร งบประมาณจำนวน 499 ,458.- บาท ซึ่งสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ในสมัย
    ประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 
    เนื ่องจากขณะที ่ดำเนินการขุดขยายสระ ลึกลงไปประมาณ 3.5 เมตร 
    ปรากฏว่าผู้รับจ้างขุดไปเจอตาน้ำและลานหินดาน ทำให้การขุดยากลำบาก 
    อีกทั้ง เมื่อเจอตา น ้ำแล ้ว  ไม ่ม ีความจำเป ็นต ้องข ุดล ึกลงไปกว ่านี ้อ ีก                
    ผู้ควบคุมจึงได้เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนายกฯ ให้แก้ไขแบบ
    โครงการขุดขยายสระ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง โดยลดขนาดความลึกลง และ
    เพ่ิมขนาดความกว้างมากขึ้น งบประมาณลดลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม 
“กว้าง 30  เมตร ยาว 60 เมตร ลึกไม่น้ อยกว่า 6  เมตร 

งบประมาณจำนวน 499,458.- บาท”               
ข้อความใหม ่

     “กว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
    งบประมาณจำนวน 490,274.- บาท”               

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขแบบ 
    โครงการขุดขยายสระ หมู่ที่  4 บ้านทุ่งพลวง ตำบลสระขวัญ อำเภอ              
    เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ตามท่ีท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง โปรดยกมือ 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบเห็นชอบ
แก้ไขแบบโครงการขุดขยายสระ หมู่ที่  4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง
สระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจง 

5.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 5 โครงการ 

5.3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน             
การพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  94,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการขยายเขตประปากุดตาจู หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 16   
(เอกสารหมายเลข 5)     

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน             
(เลขานุการสภาฯ)   การพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
    รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  94,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าโครงการขยายเขตประปากุดตาจู หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุก ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 16   
    รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
    ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลความ
    จำเป็นในการดำเนินโครงการ เนื่องจากหมู่ที ่ 6 บ้านเนินผาสุก มีน้ำ
    อุปโภค -บริโภค ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน               
    ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค ดังนั้น เพ่ือช่วยบรรเทาความ
    เดือดร้อน ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ จึงมี
    ความจำเป็นต้องจัดทำโครงการขยายเขตประปากุดตาจู หมู่ที่ 6 บ้านเนิน
    ผาสุก การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฯ 
    ดังกล่าว ส่วนโอนลด ขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

/(1) โอนลด… 
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     (1) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
    ดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ
    ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
    จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร             
    ค่าคัดลอกเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ งบประมาณอนุมัติ 180,000.- 
    บาท งบประมาณก่อนโอน 180,000.- บาท จำนวนเงินที ่โอนลด 
    180,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท เป็นการโอน
    ลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น 
     (2) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง                
    งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ
    ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
    อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบ
    คอมพิวเตอร์ (e-lass) เช่น ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ค่าอาหารว่าง
    พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ งบประมาณอนุมัติ 50,000.- 
    บาท งบประมาณก่อนโอน 50,000.- บาท จำนวนเงินที ่โอนลด 
    50,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท เป็นการโอนลด
    เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น 
     (3) โอนลดในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่าย
    พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน
    ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
    ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 90,000.- 
    บาท งบประมาณก่อนโอน 69,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 40,000.- 
    บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 29 ,500.- บาท เป็นการโอนลด
    เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น 

(4) โอนลดในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย วัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท
วัสดุคงทน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัดฯ งบประมาณ
อนุมัติ 100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000.- บาท จำนวน
เงินที่โอนลด 40,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 60,000.- 
บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน  

/(5) โอนลด... 



  10 

 

(5) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 450,000 .- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 205,496.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 48,500.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 156,996 .- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(6) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น           
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 150,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 105,426.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 50,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 55,426 .- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(7) โอนลดในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ งบประมาณ
อนุมัติ 130,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 83,856.- บาท จำนวน
เงินที่โอนลด 4,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 79,356.- บาท 
เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(8) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
บุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
พนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิม            
อ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานส่วนตำบล งบประมาณอนุมัติ 2,979,360.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 1,498,521 .- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 48,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,450,521.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจาก
ต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

/รวมโอนลด… 
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รวมโอนลดทั้ง 8 รายการ จำนวนทั้ งสิ้น  461,000.- บาท          
ซึ่งการโอนลดดังกล่าวเป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับรายการอ่ืน จำนวน  
5 โครงการ ที่ขออนุมัติในวันนี้ คือ วาระข้อ 5.3.1 – 5.3.5 ครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  
94,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปากุดตาจู หมู่ที่ 6 
บ้านเนินผาสุก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 
82 ลำดับที่ 16 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  
94,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปากุดตาจู หมู่ที่ 6 
บ้านเนินผาสุก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                 
หน้าที่ 82 ลำดับที่ 16    
 

5.3.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  156,500 .- บาท                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังกรอง  
หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 7  (เอกสารหมายเลข 6)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน             
(เลขานุการสภาฯ)   การพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 

/รายจ่าย… 
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    รายจ่ ายค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภค จำนวน  156 ,500.- บาท                 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังกรอง               
    หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
    2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 7 รายละเอียดเป็นไปตาม
    แบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป            
    ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลความจำเป็นในการดำเนิน
    โครงการฯ เนื ่องจากหมู่ที ่ 17 บ้านเนินสะอาด มีน้ำอุปโภค-บริโภค             
    ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้
    ในการอุปโภค-บริโภค ดังนั้น เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนมี
    น้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
    โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังกรอง  หมู่ที่ 17 บ้านเนิน
    สะอาด การโอนครั้งนี ้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
    ใหม ่ เนื่ องจากไม่ ได้ตั้ งงบประมาณไว้  จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น                    
    ค่าโครงการฯ ดังกล่าว ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายในวาระข้อ 5.3.1 ครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน  
156,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพร้อม
ติดตั้งถังกรอง  หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 7 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน  
156,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านพร้อม
ติดตั้งถังกรอง หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 7 
 

/5.3.3 ขอความ… 
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5.3.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
จำนวน  112,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาออกแบบ              
เขียนแบบอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 
ลำดับที่ 10 (เอกสารหมายเลข 7)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน             
(เลขานุการสภาฯ)   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
    ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค             
    จำนวน 112,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาออกแบบ              
    เขียนแบบอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 
    ลำดับที่ 10 เหตุผลในการขออนุมัติ ตามท่ีสภาฯ ได้อนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน 2,500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมอบต.สระขวัญ และสภาฯ ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
ในสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที ่ 3  ประจำปี 2562  เมื ่อวันที ่ 16
กันยายน 2562  ไปแล้วนั้น เนื่องจากการการก่อสร้างหอประชุม
อบต .สระขว ัญ  ม ีเทคน ิคขั ้น ตอนการก ่อส ร ้า ง ที ่ม ีคว ามละ เอ ียด              
เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และมาตรฐานในการ
ก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นจัดจ้างผู้จัดทำแบบรูปรายการ โครงการฯ 
ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอนครั้งนี ้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือ             
จ่ายเป็นค่าโครงการฯ ดังกล่าว ส่วนโอนลดตามที่ ได้อธิบายในวาระ                           
ข้อ 5.3.1 ครับ 

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

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย                  
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน  112,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการจ้างเหมาออกแบบเขียนแบบอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน  112,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการจ้างเหมาออกแบบเขียนแบบอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 10 

5.3.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
จำนวน  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 366 (เอกสารหมายเลข 8)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน             
(เลขานุการสภาฯ)   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน  
 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การ

 /บริหาร… 
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 บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล ส ร ะ ข วั ญ  ป ร า ก ฏ ใน แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                                 
 (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 366  รายละเอียดเป็นไปตาม
 แบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป
 ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ  เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะก่อสร้างหอประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแห่งใหม่ สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ราชการของอบต. และใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับให้ประชาชนมาใช้
ประโยชน์ เช่น การจัดโครงการต่าง ๆ การประชุม เป็นต้น ประกอบกับ
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญหลังนี้ ได้ก่อสร้างมาเป็น
เวลานานตั้งแต่ก่อตั้ง อบต.สระขวัญ มีความชำรุดทรุดโทรม จึงมีความ
จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังนี้ครับ การโอนครั้งนี้เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการฯ ดังกล่าว ส่วนโอนลดตามที่ได้
อธิบายในวาระข้อ 5.3.1 ครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย                    
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน  50 ,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น                     
ค่าโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 
366 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน  50 ,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น                         
ค่ า โครงการรื้ อถอนอาคารสำนั ก งานองค์ การบ ริห ารส่ วนตำบล                  
สระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 
ลำดับที่ 366 

/5.3.5 ขอความ… 
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     5.3.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  48,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็น             
    ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 3,000.- 
    บาท รวมเป็นเงิน 48,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
    (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1 (เอกสาร
    หมายเลข 9)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน             
(เลขานุการสภาฯ)   บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  48,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็น             
    ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 3,000. - 
    บาท รวมเป ็นเง ิน  48,000.- บาท ปรากฏในแผนพ ัฒนาท ้องถิ ่น                   
    (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1 เหตุผลใน
    การขออนุมัติเ พื่อรองรับการให้บริการประชาชน ในการจัดประชุม
    หรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เนื่องจากใน
    พื้นที่มีอากาศร้อน ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้รับความ
    สะดวก หากมีพัดลมดังกล่าวแล้ว จะช่วยบรรเทาอากาศร้อนได้ ทำให้
    การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี การโอน          
    ครั้งนี้เป็น โอนงบประมาณมาตั้ งจ่ าย เป็นรายการใหม่  เนื่ องจาก
    ไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฯ  
    ดังกล่าว ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายในวาระข้อ 5.3.1 ครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  48,000. -  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 24 นิ้ ว จำนวน              
16 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท รวมเป็นเงิน 48,000.- บาท ปรากฏใน

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 12       
ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  48,000. -  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 24 นิ้ ว จำนวน                
16 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท รวมเป็นเงิน 48,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 12            
ลำดับที่ 1 

5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองสะสมโครงการ             
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 20 โครงการ ดังนี้ 

5.4.1 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
154,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ถาวร  ซอยบ้านนายถนอม  จิตจำลอง กว้าง 4 เมตร                
ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรากฏ ในแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น              
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 (เอกสาร
หมายเลข 10)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่น ผมขอแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน            
(เลขานุการสภาฯ)  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) กรณ.ี.. 
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(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” 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 14 
พฤษภาคม 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 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

จำนวน 17,254,801.78.- บาท 
(2) หักเงินสะสมที่สภาฯ อนุมัติแล้ว จำนวน 8,399,580.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่  14 พฤษภาคม 

2563 จำนวน 8,855,221.78.- บาท 
 

/เนื่องจาก… 
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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 2563 

(85,304,100.- บาท) จำนวน 8,530,410.- บาท 
รวมจำนวนเงินสะสมที่ต้องกันไว้ จำนวน 13,030,410.- บาท 
ดังนั้น จากรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่  14

พฤษภาคม 2563 มียอดเงินสะสมที่ สามารถนำไปบริหารได้  จำนวน 
8,855,221.78.- บาท และต้องกันเงินสะสมไว้เพ่ือสำรองจ่ายตามระเบียบฯ 
จำนวน 13,030,410.- บาท  

ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 87 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม            
ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

ดังนั้น ร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  17,551,220.๓6 x 15 % = 2,632,683.05 

ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้มีเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของ           
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงมีความ
จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมครับ 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถ
นำไปบริหารได้ตามข้อ 87 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้  

- เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน  
16,386,936.09.- บาท 

- หั ก เงินทุ นสำรองเงินสะสมที่ สภ าฯ  อนุ มั ติ แล้ ว  จำนวน 
4,850,000.- บาท  

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
จำนวน 11,536,936.- บาทครับ 

/ดังนั้น… 
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ดังนั้น สำหรับวาระข้อ 5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุน
สำรองสะสมโครงการเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน               
20 โครงการ ในวันนี้ เมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ จะได้ดำเนินการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพ่ือ
ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบฯข้อ 87 (1) ต่อไปครับ 
  สำหรับวาระข้อ 5.4.1 เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 154,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง              
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2 บ้านใหม่ถาวร ซอยบ้านนายถนอม                     
จิตจำลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่  5 หน้าที่  5                
ลำดับที่ 9 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผล
ในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก มีความ
ปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้า ไม่มี  ผมขอมติที่ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ  ท่าน ใด เห็นชอบ จ่าย
    เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 154 ,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่  2 บ้านใหม่ถาวร 
ซอยบ้านนายถนอม จิตจำลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5              
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 154,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2 บ้านใหม่ถาวร ซอยบ้าน                
นายถนอม จิตจำลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่  5              
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 

 

5.4.2 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
216,800.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                   
เสริมเหล็ก หมู่ที่  2 บ้านใหม่ถาวร  ซอยบ้านนางสุทร ศรีตะปัญญา                        
กว้าง 4  เมตร  ยาว  100 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนา

/ท้องถิ่น… 
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ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  91 ลำดับที่  30 (เอกสาร
หมายเลข 11)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 216,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                    
(เลขานุการสภาฯ)  เสริมเหล็ก หมู่ที่  2 บ้านใหม่ถาวร  ซอยบ้านนางสุทร ศรีตะปัญญา                        

  กว้าง 4  เมตร  ยาว  100 เมตร  หนา 0.15  เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 30 รายละเอียดเป็นไปตาม

 แบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
 งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร 
 ไปมา เดินทางได้สะดวก มีความปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
 ประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 216,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่  2 บ้านใหม่ถาวร  ซอยบ้าน              
    นางสุทร ศรีตะปัญญา กว้าง 4  เมตร  ยาว  100 เมตร  หนา 0.15  
    เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 91               
    ลำดับที่ 30  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 216 ,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่  2 บ้านใหม่ถาวร ซอยบ้าน            
นางสุทร ศรีตะปัญญา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 30 

 

5.4.3 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                     
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  บ้านแก่งสีเสียด  เส้นอนามัยแก่งสีเสียด – หนองปรือ  
กว้าง 5  เมตร  ยาว  178  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที ่95 ลำดับที่ 53 (เอกสารหมายเลข 12)           

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                     
(เลขานุการสภาฯ)  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด เส้นอนามัยแก่งสีเสียด – หนองปรือ   
    กว้าง 5  เมตร  ยาว  178  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่
    ทางข้างละ 0.50  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
    2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 53 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด 
    ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่าน
    ได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก 
    มีความปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด เส้นอนามัยแก่ง
    สีเสียด – หนองปรือ กว้าง 5  เมตร  ยาว  178  เมตร  หนา 0.15  
    เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 53 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด เส้นอนามัย
แก่งสีเสียด – หนองปรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 178  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 53 

 

5.4.4 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
361,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร เส้นข้างโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว  128  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 235 
(เอกสารหมายเลข 13)         

 
  /นายวินัย...  
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 361,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                     
(เลขานุการสภาฯ)  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร เส้นข้างโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว  
    128  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  
    เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 127 
    ลำดับที่ 235 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียด
    ค่าใช้จ่ ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ                    
    เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก   
    มีความปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 361,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร เส้นข้างโรงเรียน 
    กว้าง 5 เมตร ยาว 128  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทาง
    ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    หน้าที่ 127 ลำดับที่ 235 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 361,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล ็ก หมู ่ที ่ 15 บ้านเน ินไทร เส ้นข ้าง
โรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 128  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 235 

5.4.5 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
400,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                    
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16  บ้านคลองจานน้อย ซอยบ้านผู้ใหญ่ใหญ่ กว้าง  4  
เมตร  ยาว  185  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ .ศ .25 61  - 2565 ) หน้ าที่  130  ลำดับที่  252  (เอกสาร                  
หมายเลข 14)           

 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 400,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                     
(เลขานุการสภาฯ)  เสริมเหล็ก หมู ่ที ่ 16  บ้านคลองจานน้อย ซอยบ้านผู้ใหญ่ใหญ่ กว้าง              
    4  เมตร  ยาว  185  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 252 รายละเอียด
    เป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุป
    ราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชน
    ใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก มีความปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อน
    ของพ่ีน้องประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที ่ 16  บ้านคลองจานน้อย ซอย       
    บ้านผู้ใหญ่ใหญ่ กว้าง 4  เมตร  ยาว  185  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่ 130            
    ลำดับที่ 252  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่าย          
เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  400 ,000 .- บาท เพื ่อจ ่าย เป ็น                
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที ่ 16  บ้านคลอง             
จานน้อย ซอยบ้านผู ้ใหญ่ใหญ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 
0.15  เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
130 ลำดับที่ 252 

5.4.6 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
499 ,000 .- บาท  เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าโครงการปรับปรุ งซ่ อมแซม                             
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่  7  บ้านใหม่ไพรวัลย์  ช่วงที่  1                 
กว้าง 4 เมตร  ยาว  268  เมตร  หนา 0.05  เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร   
ช่วงที่ 2 กว้าง  4 เมตร  ยาว  96  เมตร  หนา 0.05  เมตร  พร้อมตีเส้น
จราจร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข             
ครั้งที่ 5  หน้าที ่9 ลำดับที่ 2 (เอกสารหมายเลข 15)      

   /นายวินัย...     
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 499,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม                             
(เลขานุการสภาฯ)  ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่  7 บ้านใหม่ไพรวัลย์  ช่วงที่  1                   
    กว้าง 4 เมตร  ยาว  268  เมตร  หนา 0.05  เมตร พร้อมตีเส้นจราจร   
    ช่วงที่ 2 กว้าง  4 เมตร  ยาว  96  เมตร  หนา 0.05  เมตร  พร้อมตี
    เส้นจราจร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข             
    ครั้งที่ 5  หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด 
    ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่าน
    ได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากถนนคอนกรีตเส้นดังกล่าวมีความชำรุด 
    ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม
    ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและ               
    มีความปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 499,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ 
    ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว  268  เมตร  หนา 0.05  เมตร  พร้อม           
    ตีเส้นจราจร ช่วงที ่ 2 กว้าง  4 เมตร  ยาว  96  เมตร  หนา 0.05  
    เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
    2565) แก้ไขครั้งที่ 5  หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุ น สำรองเงิน สะสม  จ ำน วน  4 9 9 ,0 0 0 . - บ าท  เพื ่อ จ ่าย เป ็น                 
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสติก หมู ่ที ่ 7              
บ้านใหม่ไพรวัลย์ ช่วงที ่ 1 กว้าง 4 เมตร  ยาว  268  เมตร  หนา 
0.05  เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น             
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 5  หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2 

 

5.4.7 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                     
เสริม เหล็ก ห มู่ที่ 11  บ้ าน โคกสำราญ  ช่วงที่  1  (ซอยเอ้ือ มิตร)                   
กว้าง 4  เมตร  ยาว  114  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมลูกรังไหล่

/ทางข้างละ... 
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ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 (ซอยข้างวัด) กว้าง  4  เมตร  ยาว 
115 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4 (เอกสารหมายเลข 16)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จ ำน วน  5 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  เพ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า โค รงก ารก่ อ ส ร้ า ง                
(เลขานุการสภาฯ)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 บ้านโคกสำราญ ช่วงที่ 1 (ซอยเอ้ือมิตร) 
    กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง             
    ข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 (ซอยข้างวัด) กว้าง 4 เมตร  ยาว 115 เมตร 
    หนา 0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 5 
    ลำดับที่ 4 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียด
    ค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ  
    เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก          
    มีความปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11  บ้านโคกสำราญ ช่วงที่  1                
    (ซอยเอ้ือมิตร) กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อม
    ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 (ซอยข้างวัด) กว้าง 4 เมตร      
    ยาว 115 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  
    หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11  บ้านโคกสำราญ ช่วงที่  1                
(ซอยเอ้ือมิตร) กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 (ซอยข้างวัด) กว้าง 4 เมตร      
ยาว 115 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

/ปรากฏ... 
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4 

5.4.8 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติม                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอปรากฏในแผนพัฒนา             
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 349 (เอกสาร               
หมายเลข 17)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จ ำน วน  5 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  เพื ่อ จ ่าย เป ็น ค ่า โค ร งก าร ก ่อ ส ร ้า ง                
(เลขานุการสภาฯ)  ปรับปรุง เ พิ่ม เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
    ปรากฏ ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น  (พ .ศ .2 56 1  - 2 56 5 )  ห น้าที ่  
    147 ลำดับที ่  349 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วน
    รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่าน
    ได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื ่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
    บ้านคลองมะละกอมีความต้องการในการพัฒนาอาคาร สถานที่ เพิ่ม
    พ้ืนที่ในการทำกิจกรรมของเด็กเล็ก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงต่อเติม                              
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอเพื่อให้บริการประชาชน
    ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างปรับปรุง เ พิ่ม เติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โรงเรียนบ้านคลอง
    มะละกอ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่ 
    147 ลำดับที่ 349 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  147               
ลำดับที่ 349 

/5.4.9 ขอความ… 
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5.4.9 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
495,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้าย              
ถังประปา หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม (เนินไพบูลย์) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  163 ลำดับที่ 55 (เอกสาร
หมายเลข 18)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จ ำน วน  4 9 5 ,0 0 0 . - บ าท  เพื ่อ จ ่าย เป ็น ค ่า โค ร งก าร ข ุด เจ าะ                
(เลขานุการสภาฯ)  บ่อบาดาลพร้อมย้ายถังประปา หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม (เนินไพบูลย์)  
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 
    55 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
    ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในขอ
    อนุมัติ เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่ 21 มีน้ำไม่เพียงพอต่อความ
    ต้องการ ประกอบกับขณะนี้ ฝนไม่ตก ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง ส่งผล
    กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
    น้ำสำหรับอุป โภค -บริ โภคที่ เพียงพอ บำบัดความเดือดร้อนขอ ง
    ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 495,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
    ข ุด เจาะบ ่อบาดาลพร้อม ย ้ายถ ังประปา หมู ่ที ่ 21  บ ้านสารคาม                  
    (เนินไพบูลย์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
    163 ลำดับที่ 55 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ            
ขุด เจาะบ่ อบาดาลพร้อม ย้ ายถั งประปา หมู่ ที่  21  บ้ านสารคาม                     
(เนินไพบูลย์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
163 ลำดับที่ 55 

5.4.10 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
400,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่  5         
บ้านหนองไผ่  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 4  ลำดับที่ 2 (เอกสารหมายเลข 19)   

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จ ำน วน  4 0 0 ,0 0 0 . - บ าท  เพื ่อ จ ่าย เป ็น ค ่า โค ร งก าร ข ุด เจ าะ                
(เลขานุการสภาฯ)  บ่อบาดาล  หมู่ที ่  5  บ้านหนองไผ่  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ .ศ .2561 - 2565) เ พิ่ม เติม  ครั้ งที่  4  หน้าที่  4  ลำดับที่  2
    รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
    ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการ           
    ขออนุมัติ เนื ่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที ่  5  มีน้ำไม่เพียงพอต่อ
    ความต้องการ ประกอบกับฝนไม่ตก ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง ส่งผล
    กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
    สำหรับอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
    จึงมีความจำเป็นต้องดำเนนิโครงการฯ ดังกล่าวครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
    ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่ 5 บ้านหนองไผ่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 400,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ            
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2 

5.4.11 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 15         
บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 5  ลำดับที่ 5 (เอกสารหมายเลข 20)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จ ำน วน  4 0 0 ,0 0 0 . - บ าท  เพื ่อ จ ่าย เป ็น ค ่า โค ร งก าร ข ุด เจ าะ                
(เลขานุการสภาฯ)  บ่อบาดาล หมู่ที่  15 บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ .ศ .2561 - 2565) เ พิ่ม เติม  ครั้ งที่  4  หน้าที่  5  ลำดับที่  5
    รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่าย

/ปรากฏ... 
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    ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการ           
    ขออนุมัติ เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่  15 มีน้ำไม่เพียงพอต่อ
    ความต้องการ ประกอบกับขณะนี้ ฝนไม่ตก ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง 
    ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เพ่ือให้ ประชาชนมี
    น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
    จึงมีความจำเป็นต้องดำเนนิโครงการฯ ดังกล่าวครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
    ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 400,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ            
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 

5.4.12 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ 
พร้อมขยายเขตประปา  หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 4  ลำดับที่ 1 (เอกสาร
หมายเลข 21)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งถังประปาแบบ
(เลขานุการสภาฯ)  ถ้วยแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที ่ 1 บ้านน้ำซับ ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 4  
    ลำดับที่  1  ร ายละ เอียด เป็น ไปตามแบบที่  อบต .  กำหนด ส่ว น
    รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่าน
    ได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื ่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที ่  1              
    มีน้ำ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับฝนไม่ตก ทำให้เกิด
    ภาวะภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
    เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค -บริโภคที่เพียงพอ บำบัดความ
    เดือดร้อนของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวครับ 

/นายวินยั...   
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นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา  หมู่ที่ 1 บ้าน
    น้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
    ครั้งที่ 4  หน้าที่ 4  ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้าน           
น้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม                
ครั้งที่ 4  หน้าที่ 4  ลำดับที่ 1 

5.4.13 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ 
พร้อมขยายเขตประปา  หมู่ที่ 15  บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 5  ลำดับที่ 6 
(เอกสารหมายเลข 22)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งถังประปาแบบ
(เลขานุการสภาฯ)  ถ้วยแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ปรากฏ
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 - 2565) เพิ่ม เติม  ครั้งที ่  4   
    หน้าที่ 5  ลำดับที่ 6  รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่ วน
    รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่าน
    ได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่  15              
    มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับขณะนี้ ฝนไม่ตก ทำให้
    เกิดภาวะภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน 
    เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค -บริโภคที่เพียงพอ บำบัดความ
    เดือดร้อนของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ติดตั ้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา หมู ่ที ่ 15     

/บ้าน… 
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    บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 6  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 15 บ้าน
เนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 6 

5.4.14 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  
68,600.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งถังกรอง                        
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 6  ลำดับที่ 8 (เอกสาร
หมายเลข 23)           

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 68,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้ง            
(เลขานุการสภาฯ)  ถังกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8   
    รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่ ว น รายละเอียดค่าใช้จ่าย
    ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขอ
    อนุมัติ  เนื่องจากถังกรองประปาหมู่บ้านมีความชำรุด ทำให้ เกิด
    ปัญหาในกรองน้ำประปา น้ำ ไม่สะอาด  ส่งผลกระทบต่อการดำรง
    ชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของ
    ประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบจ่าย  

เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 68 ,600.- บาท  เพื ่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั ้งถังกรองประปาหมู่บ้าน หมู ่ที ่ 20 บ้าน          
คลองอ่างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6  ลำดับที่ 8 โปรดยกมือ 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 68,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งถังกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  20 บ้านคลองอ่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  
หน้าที่ 6  ลำดับที่ 8 

         5.4.15 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 
หมู่ 9 บ้านบะเจริญ จำนวน 500,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5  หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 
(เอกสารหมายเลข 24)    

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบ 
(เลขานุการสภาฯ)  ไร้สายหมู่ 9 บ้านบะเจริญ จำนวน 500,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5  หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1              
 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ๔๒๐.๒๐๐ MHz  จำนวน               
1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เครื่องส่งระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจำที่ความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ 
MHz ตามท่ี กสทช. กำหนดให้ใช้   

- ความต้านทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
- แรงดันไฟใช้งาน ๑๓.๘ Vdc  
- กำลังส่ง (Tx Power Output ) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ 
- มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมในตัว  
- ตัวกล่องเป็นเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู่ภายนอก  
- การผสมสัญญาณแบบ CTCSS#๒ / DTMF / FSK  
- ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
- มีหน้าจอ LCD แสดงค่าความถ่ีในการออกอากาศ  
- สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 
 

/๒. เครื่องจ่ายไฟ… 
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๒. เครื่องจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- เป็นเครื่องจ่ายไฟให้ระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ  
- รองรับแรงดันไฟขาเข้าช่วง ๑๙๐-๒๓๐ Vac ได้  
- แรงดันไฟขาออก ๑๓.๘ Vdc  
- มีหน้าจอ LCD แสดงค่า Volt-Amp  
- มีพัดลมระบายอากาศ  
- สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 
๓. ชุดเครื่องควบคุมการออกอากาศ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 

ดังนี้  
- เป็นชุดควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
- ควบคุมสถานีเครื่องรับแบบเปิดทั้งหมด (All Zone) และสามารถ

รองรับการควบคุมเปิด-ปิด แบบกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กลุ่ม  ด้วยรีโมท
คอนโทรล  

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

- สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง  
- สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้ว ได้  
- สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้
๔. ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้า ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง  
- สามารถปรับระดับความดังของเสียงในแต่ละช่องแยกอิสระได้  
- สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได ้
๕. ไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ หรือคอนเดนเซอร์  
- มีเสียงระฆังอิเล็กทรอนิกส์ก่อนประกาศ  
- พร้อมขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอกานไมค์ได้ 
๖. ลําโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้  
- กำลังขยายไม่น้อยกว่า     
- ประกอบด้วยลำโพงหลักตัวและลําโพงลูก ๒ ตัว  
- มีปุ่มปรับระดับเสียงสามารถเร่ง-ลดเสียงได้ ๕ W  
 

/๗. เครื่องเล่น… 
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๗ . เค รื่ อ ง เล่ น  CD/USB/MP๓ /FMTuner จำน วน  1 ชุ ด  มี
รายละเอียด ดังนี้  

- เป็นเครื่องเล่นเสียงเอนกประสงค์  
- สามารถเล่นไฟล์เสียงจากแผ่น CD และ USB MP๓ ได้  
- สามารถรับสัญญาณวิทยุFM ได้  
- สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้
๘. ชุดสายอากาศส่ งพร้อมสายนำสัญญาณ  จำนวน 1 ชุด                       

มีรายละเอียด ดังนี้  
- สายอากาศชนิด Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Stake หรือดีกว่า  
-สายนำสัญญาณชนิด ๘ DFB หรือดีกว่า ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ 

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

เครื่องส่งชัดเจน สัญญาณรบกวนต่ำ  
- สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ ๒ ชนิด คือ จากไฟ ๒๒๐VAC หรือชุด

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

ใช้งาน  
- ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๐.๘ µv  
- การเปิด/ปิดเครื่องด้วยรหัส DTMF  
- เครื่องชุดลูกข่ายจะทำงาน เปิด – ปิดโดยอัตโนมัติตามที่ชุด

ควบคมุแม่ข่ายสั่งงาน  
- ตัวกล่องผลิตด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรงทนทาน

ได้มาตรฐาน กันน้ำได้ ๑๐๐%  
- สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได้  
- สามารถปรับเพ่ิมและลดระดับความดังเสียงของภาครับแต่ละจุด 

ได้ที่สถานีส่งและตัวภาครับโดยตรง  
- ภาคขยายภายในเครื่องมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๒ x ๕๐ วัตต์ 

RMS   
- กินกระแสไฟขณะ Stand by ไม่ เกิน ๗๐ mA 
- ชุดเครื่องรับมีไฟ LED บอกสถานะ การทำงาน 
 

/๑๐. ชุดสาย… 
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๑๐. ชุดสายอากาศรับพร้อมสายนําสัญญาณ จำนวน 5 ชุด             
มีรายละเอียด ดังนี้  

- ชนิด Yagi-Uda ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ Elements  
- สายนำสัญญาณชนิด Coaxial Cable RG๕๘ หรือดีกว่าพร้อม

ขั้วต่อ 
๑๑. ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต จำนวน  20 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- โครงสร้างทำด้วยวัสดุเบา แข็งแรง สามารถทนแดดและฝนได้ดี  
- ปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว  
- กำลังขับไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ 
๑๒. อุปกรณ์ประกอบร่วมอ่ืน ๆ ในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดังนี้  
- แผงไม้ 
- สายไฟ  
- เบรกเกอร์  
- มิเตอร์ไฟฟ้า ๕A 
- เสาส่งสัญญาณ ๑๒ เมตร 
- พร้อมติดตั้ง 
ซึ่ ง เป็ น คุณ ลั กษ ณ ะคล้ ายของเดิ มที่ เค ยจั ด ซื้ อ ครั้ งที่ แล้ ว             

เหตุผลในการจัดซื้อ เนื่องจากในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนผ่านทางเสียงตามสายหรือไร้สาย              
ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่เป็น
ประจำและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการ              
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
เดินทางมาร่วมประชุม รวมทั้งยังสามารถที่จะใช้ประชาสัมพันธ์และแจ้ง
เตือนในเรื่องสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉินได้ โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้ราคา             
ตามท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบ
    กระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ 9 บ้านบะเจริญ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ 9 บ้านบะเจริญ     

/5.4.16 ขอความ... 
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         5.4.16 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
475,000.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้ ง             
ไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 จำนวน 10 ต้น ๆ 
ละ 47,500  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 5  หน้าที่ 8  ลำดับที่ 1 (เอกสารหมายเลข 25)        

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 475,000.- บาท โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
(เลขานุการสภาฯ)  แบบพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 14 จำนวน 10 ต้นๆ ละ 47,500.- บาท  
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั ้งที ่ 5  
    หน้าที่ 8  ลำดับที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- แผงโซล่าเซลล์  ขนาด  10๐ W  
- ความเข้มของแสง 30  LUX  
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา   
- ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบเปิด – ปิด อัตโนมัติ 
- แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น  ขนาดบรรจุ 12V./10๐ Ah. 
- ความสูงของเสา 8 เมตร ชุบกัลป์วาไนท์   
- เสาสติ๊กเกอร์สีส้มขนาด 15 CM. จำนวน 2 แผ่น 

 โดยค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งในครั้งนี้ ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดจ้างมาไม่เกินสองปีงบประมาณ เหตุผลในการดำเนินการ 
เนื่องจากถนนหลายสายในเวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
ถนนบางสายชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมี
พวกมิจฉาชีพที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน            
จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดจ้างเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 475,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 14  

จำนวน 10 ต้น ๆ ละ  47,500 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 8  ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 

 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 475,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 14 
จำนวน 10 ต้น ๆ ละ  47,500  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5  หน้าที่ 8  ลำดับที่ 1 

            5.4.17 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง              
ในจุดเสี่ยง หมู่ที่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1  หน้าที่ 29  ลำดับที่ 3 (เอกสารหมายเลข 26) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 475,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม
(เลขานุการสภาฯ)  ติดตั้งในจุดเสี ่ยง หมู่ที ่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
    2565) แก้ไขครั้งที่ 1 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 3 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ 

ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ดังนี้ 
        1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ

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

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

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

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

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

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
 

/- มีผลต่าง… 
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- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด        
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection) 
ได ้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก 
(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย             
2 แหล่ง 

- ได้ รั บ ม าต รฐ าน  Onvif (Open Network Video Interface 
Forum) 

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

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

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

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

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

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

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน        

ที่มีคุณภาพ 
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 

แบบ 16 ช่อง มีรายละเอียด  ดังนี้ 
/- เป็นอุปกรณ…์ 
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- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ 

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

Forum) 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

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

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

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

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 

Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้ 

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน 
ที่มีคุณภาพ 

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

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

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

/- สามารถ… 
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- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบ

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

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ดังนี้ 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 

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

สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง 

และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

  โดยเป็นคุณลักษณะเดิมที่เคยซื้อครั้งที่แล้ว ซึ่งการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้
ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ             
โดยมีความจำเป็นจะต้องซื้อเพ่ือใช้ติดตามความเคลื่อนไหวในการสืบค้นและ
เป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนใน
พ้ืนทีค่รับ  

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อ            
    กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งในจุดเสี ่ยง หมู่ที ่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1  หน้าที่ 29  ลำดับที่ 3 
    โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ            
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งในจุดเสี่ยง หมู่ที่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 29  ลำดับที่ 3 

 
 

/5.4.18 ขอความ... 



  42 

 

 5.4.18 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
491 ,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                    
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ ซอยนางละม่อม สินธน กว้าง 
4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง            
ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9 (เอกสารหมายเลข 27)      

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จ ำน วน  4 9 1 ,8 0 0 .- บ าท  เพ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า โค รงก ารก่ อ ส ร้ า ง                
(เลขานุการสภาฯ)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ ซอยนางละม่อม 
    สินธน กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมลงลูกรัง 
    ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
    2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9 รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
    ที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
    งานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้
    สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก มีความปลอดภัย และบำบัดความเดือดร้อน
    ของพ่ีน้องประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 491,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ ซอย            
    นางละม่อม สินธน กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15  เมตร         
    พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 491,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ ซอย            
นางละม่อม สินธน กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15  เมตร         
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9 
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 5.4.19 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต                    
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน ซอยเนินสง่า ช่วงที่ 1 กว้าง 4  เมตร 
ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ช่วงที่  2 กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร              
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3 (เอกสาร
หมายเลข 28)            

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จ ำน ว น  500,00 0 .- บ าท  เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า โค ร งก า ร ก่ อ ส ร้ า ง                
(เลขานุการสภาฯ)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน ซอยเนินสง่า ช่วงที่ 1 กว้าง 
    4  เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
    0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร              
    พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3 รายละเอียด
    เป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบ
    สรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้
    ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก มีความปลอดภัย และบำบัด
    ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนครับ  

 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  8 บ้านคลองปูน ซอยเนินสง่า               
    ช่วงที่ 1 กว้าง 4  เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
    ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 
    0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 10           
    ลำดับที่ 3 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 8 บ้านคลองปูน ซอยเนินสง่า               
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ช่วงที่ 1 กว้าง 4  เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที ่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้าที่ 10           
ลำดับที่ 3 

 5.4.20 ขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14 
(เอกสารหมายเลข 29)            

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม              
ปลัด อบต.สระขวัญ  จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
(เลขานุการสภาฯ)  พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14
    รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่ ว น รายละเอียดค่าใช้จ่าย
    ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขอ
    อนุมัติ  เนื่องจากขณะนี้ประชาชน หมู่ที่  10 มีน้ำ ไม่ เพียงพอต่อ
    ความต้องการ ประกอบกับขณะนี้ ฝนไม่ตก ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง 
    ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
    น้ำสำหรับอุป โภค -บริ โภคที่ เพียงพอ บำบัดความเดือดร้อนของ
    ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวครับ 

นายวินัย  อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ                          
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินทุน
    สำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ 
    ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที ่ 10 บ้านคลองคันฉอ 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
    หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบจ่ายเงิน            
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ปรากฏ
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ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 7 
ลำดับที่ 14 

นายวินัย อาทร   ลำดับต่อไป เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการแทรกวาระการประชุมเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   จำนวน 1 วาระ ดังนี้ 
     ข้อ 5.5 ขอความเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ หมู่ที่ 18
    ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในการใช้ที่ดินของ
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก่อสร้างอาคารของ
    โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ  
     ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   (แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มถึ ง  (ฉบั บที่  2) พ .ศ .2554)                 
    ข้อ 28 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภา
    ท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น” ดังนั้น ผมจึงขอมติ               
    ที่ประชุม หากเห็นชอบให้บรรจุญัตติในเรื่องดังกล่าวเข้าวาระ การประชุมใน
    วันนี้ โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
    36 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุ 
    เรื่องดังกล่าวเข้าวาระการประชุมเป็นข้อ 5.5    
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เนื่องจากโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ หมู่ที่ 18 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง
ปลัด อบต.สระขวัญ  สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารของโรงเรียน
(เลขานุการสภาฯ)  บ้านคลองมะละกอ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของสำนักงานการ
    ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก ในการ
    ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างในพ้ืนที่ดังกล่าว ส.ป.ก กำหนดว่าต้องผ่านความ
    เห็นชอบของสภาท้องถิ่นก่อน  จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
    สภาฯ  ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าว มีความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่
    ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยโรงเรียนบ้านคลอง
    มะละกอต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนและระเบียบกฎหมายที่ 
    เกี่ยวข้องทุกประการครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้ าไม่มี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ โรงเรียนบ้านคลอง
    มะละกอก่อสร้างอาคารของโรงเรียนในพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
    เพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยการก่อสร้างดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ 
    ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอต้องดำเนินการ
    ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทุกประการ               
    โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
    36 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ เห็นชอบให้โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
    ก่อสร้างอาคารของโรงเรียนในพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
    เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยการก่อสร้างดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ 
    ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอต้องดำเนินการ
    ให้ถูกต้องตามข้ันตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ                
      

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมี
ประธานสภาฯ   ความเดือดร้อนเรื่องใดโปรดยกมือ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ  

ดำเนินการแทน เชิญท่านอภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17  

ตอนนี้ อบต.สระขวัญได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและเอาถังมาตั้ง
ให้เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ขยายเขตประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งถังกรอง 
วันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายบริหารนำโครงการฯ เข้าระเบียบวาระ
การประชุม แก้ไขความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ขอขอบคุณครับ 
แต่หมู่ที่ 17 ยังคงมีปัญหาความเดือดร้อนที่อยากให้ อบต.ดำเนินการ
แก้ปัญหาให้ครับ เรื่องถนนคอนกรีตต่อจากเส้นเดิม ประมาณ 600 เมตร 
ตอนนี้ทำได้แค่ 200 เมตร หากมีงบประมาณช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  เชิญท่านแก่นครับ  
รองประธานสภาฯ  
 

นายแก่น  เนื่องทะบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร          
ส.อบต.หมู่ที่ 21   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายแก่น เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

ผมมีปัญหาเรื่องเดือดร้อนเงินช่วยเหลือโควิดกับเงินช่วยเหลือเกษตรกร 
มันมีสองเงินนี้  ทำให้สับสน ชาวบ้านธรรมดาก็ไม่เข้าใจ ธนาคารก็ไป            
สามสี่วัน นั่งรอไปเถอะ คนเยอะ ผมอยากให้มีผู้รู้ชี้แจงให้ตรงประเด็นบ้าง 
หลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่น หากใน
ครัวเรือนมีสมาชิก 5 คน ยื่นได้เพียง 1 คน ไม่ใช่ว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ทุกคน
แล้วยื่นได้ทุกคน ผมว่ามันจะชัดเจนกับชาวบ้านครับ หรือได้เงินช่วยเหลือ     
โควิดแล้วจะได้เงินเยียวเกษตรกรอีกไหม ผมอยากให้มีผู้ชี้แนะ ขอคำปรึกษา
จากฝ่ายบริหาร ผมจะได้นำไปบอกชาวบ้านให้เข้าใจได้ ขอบคุณครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  เชิญท่านไพสารครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

/นายไพสาร...   
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นายไพสาร  หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร          
ส.อบต.หมู่ที่ 8   และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ผมนายไพสาร  หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  

ขอขอบคุณท่านนายกฯ และฝ่ายบริหารที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
หมู่ที่ 8 เรื่องถนนคอนกรีตทุกครั้งเอาลูกรังไปลงเส้นนั้น ฝนตกมาก็มีปัญหา 
หากเอาคอนกรีตไปลงก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดครับ  เรื่องที่สอง 
ขอขอบคุณ อบต.ที่สนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชน
ได้รับผลกระทบจากโควิด หากมีรอบสามก็ขอขอบคุณล่วงหน้าแทน
ชาวบ้านครับ อีกเรื่อง ชาวบ้านสอบถามเรื่องถังน้ำ อยากได้ถังรองน้ำ หากมี
งบประมาณหรือช่องทางที่จะช่วยเหลือได้ ขอฝ่ายบริหารพิจารณาให้ด้วย
ครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  เชิญท่านอารักษ์ครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

นายอารักษ์  เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร          
ส.อบต.หมู่ที่ 10   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายอารักษ์  เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  

หมู่ ของผมมีความเดือดร้อนเรื่องน้ ำ ที่ ผมได้ พูดไว้  ขอให้ พิ จารณา
งบประมาณช่วยเหลือ เพราะวัดเป็นจุดศูนย์รวมของการใช้น้ำเยอะในช่วง
วัดมีงานต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณบ้านใกล้เคียงก็ใช้น้ำจากวัด น้ำไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ผมจึงขอความอนุเคราะห์
ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณางบประมาณให้ด้วยครับ อีกเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ผมยังขาดไฟแสงสว่างอยู่หลายสาย ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  เชิญท่านสมชายครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย  ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร          
ส.อบต.หมู่ที่ 4   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายสมชาย  ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4                 

ผมอยากทราบรายละเอียดขนาดการขุดสระของหมู่ที่ 4 และขอแจ้งเรื่องน้ำ
ตอนนี้น้ำไม่พอใช้ จุดบ้านผู้ใหญ่ แต่ก่อนเคยใช้บ่อน้ำร่วมกับหมู่ 15 ตอนนี้
น้ำหมู่ 15 แห้ง ก็เลยมีปัญหา น้ำไม่พอใช้ มีถังประปาอยู่ตรงจุดบ้าน            
ผู้ช่วยชาญ แก่งศิลา แต่ว่าความลึกน่าจะไม่พอ จึงอยากให้ฝ่ายบริหารเข้าไป
ตรวจสอบหน่อยว่ามีทางที่จะช่วยแก้ไขได้หรือไม่ครับ   

นายแดง  บุญวงษ ์  เชิญท่านมนัสครับ  
รองประธานสภาฯ 
 

นายมนัส  เนินคำภา  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร          
ส.อบต.หมู่ที่ 19   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายมนัส เนินคำภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  
    ตอนนี้ หมู่บ้านผมมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องน้ำ ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค             
    มีไม่เพียงพอ ฝากฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ อีกเรื่อง ขอไฟ

/ส่องสว่าง… 
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    ส่องสว่างไปติดตั้งถนนเส้นใหม่ มีทางโค้ง ทางคดหลายที่ กลัวว่าพี่น้อง
    ประชาชนที่สัญจรไปมาจะเกิดอันตราย อยากได้ไฟส่องสว่างไปติดตั้งช่วง
    ทางโค้ง ประมาณ 2 – 3 จุด ช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

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

ขอตอบทุกท่านเรียงลำดับไป ดังนี้ค่ะ 
ท่านอภิชาติ ตอนนี้ หมู่ 17 ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลและกำลังเอาถัง            

มาติดตั้ง กลัวปัญหาอยู่เรื่องเดียว กำลังไฟไม่พอ ถ้าไม่พอจริง ๆ ก็ต้องไป
ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟต่อไป ส่วนเรื่องถนนคอนกรีต หากมีในแผนและ
งบประมาณเพียงพอ ก็จะดำเนินการพิจารณาให้ค่ะ 

ท่านแก่น เรื่องเงินช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อโควิด             
ความเป็นจริงเงินตรงนี้ ทำความเข้าใจได้ไม่ยาก มันมีขั้นตอน หลักเกณฑ์ และ
ระยะเวลาในการดำเนินการ หากเป็นเงินเราไม่ทิ้งกัน พวกลูกจ้าง ร้านค้า                  
ก็จะได้รับการช่วยเหลือ ส่วนเกษตรกรก็จะเป็นเงินอีกตัวหนึ่ง วันนี้น่าจะเป็น
วันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร เดี๋ยวให้ท่านปลัดฯ ชี้แจง
รายละเอียดค่ะ 

ท่านไพสาร เรื่องขอถังน้ำ ขอให้มาลงชื่อไว้ หากมีงบประมาณหรือ
แนวทางที่จะดำเนินการให้ได้ ก็จะพิจารณาให้ค่ะ 

ท่านอารักษ์  หากมีในแผนและมีงบประมาณดำเนินการ ก็จะเร่ง
พิจารณาให้ค่ะ  

ท่านสมชาย เดี๋ยวจะให้ช่างลงไปตรวจสอบว่ามีแนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหาได้หรือไม่ค่ะ 

ท่านมนัส เดือดร้อนเรื่องน้ำ ของหมู่ที่ 19 ไปจุดเจาะบาดาลแล้ว              
แต่น้ำไม่มีเลย ได้ปรึกษากับผู้ใหญ่ ตอนนี้เลยแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยขุดลอก
คลองให้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บางส่วน ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างจะ
ให้ช่างไปดำเนินการให้ค่ะ 

ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ   
 

นายวินัย อาทร สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.45  น. 
 

/(ลงชื่อ)...            
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(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                 (ลงชื่อ)          ชนม์  เมฆขุนทด       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชนม์  เมฆขุนทด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 
 (ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายมงคล  พันทอง) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 

 
  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายวินัย อาทร) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


