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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที ่14 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

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

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายบุญทัน  บัวแสง  
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 

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

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35  

นายละมัย  สินธน  
นายมนัส  เนินคำภา  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ  

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

ละมัย  สินธน 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.นางอำนวย  ศิลชัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5   ลาป่วย 
2.นางอัมพร  พนมสัย   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14    ลาป่วย  
3.นายสุทิน  กงไกรลาศ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15    ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นางวรรณมณี  ช่างนับ 
นายพิสิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นายสุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
นายชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางจินดานุช อรังศรี 
นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วรสุวิทย์ 
นางสาวณัชชา  ท่านาเวช 
นายศุภอัชณ์ พนมสัย  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
เลขานุการนายกฯ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
วรรณมณี  ช่างนับ 
พิสิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต  ปางเดิม 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา วงชาร ี
สุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
ชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
จินดานุช อรังศรี 
พิสิษฐ์ศักดิ์ วรสุวิทย์ 
ณัชชา  ท่านาเวช 
ศุภอัชณ์ พนมสัย 
  

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ              
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 
2563 (เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4  

สิงหาคม 2563 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

/ตามท่ี... 
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     ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ เชิญท่านมงคลครับ 
 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19             
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ขอแก้ไขถ้อยคำหน้าที่ 27 , 28 และ 29 ถ้อยคำ “นายทอง เสียงเลิศ”  

แก้ไขเป็น “นางทอง เสียงเลิศ” ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี               
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำในรายงาน 

การประชุมสภาฯ ตามท่ีท่านมงคลได้เสนอ โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่  27  , 28 และ 29 จาก             
“นายทอง เสียงเลิศ” แก้ไขเป็น “นางทอง เสียงเลิศ”  
 

นายวินัย  อาทร   ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ           

สมัยที่  3  ครั้ งที่  1 ประจำปี  2563 เมื่ อวันที่  4 สิ งหาคม 2563               
โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563                

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ ๒      
ขั้นแปรญัตติ) 

/นายวินัย... 
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นายวินัย อาทร    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ 
ประธานสภาฯ   แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเรื่อง งบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 และได้เห็นชอบแต่งตั้งสมาชิก
สภาฯ จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ประกอบด้วย  

1. นายชนม์ เมฆขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17  
2. นายมงคล พันทอง    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
3. นายสุทิน กงไกรลาศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการยื่นคำแปรญัตติ                

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4             
จำนวน ๓ วัน คือ วันที่ 5 , 6 และ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 
17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ชั้น 2 
ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลายื่นคำแปรญัตติฯ ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาฯ ท่านใดยื่นคำแปรญัตติฯ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผล
การแปรญัตติฯ ให้ผมทราบ และผมก็ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าไปแล้วก่อนการประชุมในวันนี้ ลำดับต่อไป ผมขอเชิญ ท่านชนม์ 
เมฆขุนทด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ได้แจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ 

 

นายชนม์ เมฆขุนทด   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด ในฐานะประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  แปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                   
(ส.อบต.หมู่ที่ 17)   พ.ศ. 2564 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ในคราว  

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖3 
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนด
วันเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ๓ วัน คือ วันที่ 5 ,           
6 และ 7  สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญชั้น ๒  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม      
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔             
ได้กำหนดขั้นตอนไว้ดังนี้ 

 
/ข้อ 50… 
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ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง 
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่าง
น้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง            
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

ดังนั้น ในฐานะของประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอแจ้งให้           
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบว่า เมื่อครบกำหนดเวลายื่น
คำแปรญัตติฯ ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารท่านใดยื่น             
คำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน         
ตำบลสระขวัญ ชั้น 2 และมีมติเห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การ            
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖4 ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ครับ 
 

นายวินัย อาทร    ท่านประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงลำดับขั้นตอนและผลการยื่น             
ประธานสภาฯ    คำแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสรุปว่าคณะกรรมการ 

แปรญัตติฯ มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4ตามร่างเดิม 
โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ  
        ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕๑  กำหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง               
ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง  
มตินั้นอีก 

/ถ้าข้อความ… 
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ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง           
ในสาระสำคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ ส่ งปัญ หานั้ นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้       
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ             
ข้อนั้น ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่ เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา             
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น” 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
โปรดยกมือ  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน               
32 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้คงร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
      5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล              
สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                
(วาระที่  ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2564) 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา ๔๖  (2) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่               
    ดังต่อไปนี้ 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม”่ 

ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ตามระเบียบฯ ข้อ 52
กำหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่         
โดยไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปรายครับ 

 

นายวินัย อาทร    ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อสภาฯ ไม่มีความคิดเห็น 

ในเรื่องนี้ อีก ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โปรดยกมือ 
  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน             
32 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

/5.2 ขอความ… 
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5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ 
ดังนี้ 

5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  50 ,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. (โต๊ะพับอเนกประสงค์             
สีขาว) จำนวน  20 ตัว ๆ ละ 2 ,500.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  244 ลำดับที่  4 (เอกสาร
หมายเลข 2)    

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุพงษ ์ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อโต๊ะประชุมเพ่ือใช้ในสำนักงานอบต. (โต๊ะพับอเนกประสงค์ สีขาว) 
(เลขานุการสภาฯ)    จำนวน 20 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.โต๊ะพับอเนกประสงค์ สีขาว 
2.ขนาดกว้าง 76 x ยาว 180 x สูง 76 เซนติเมตร 
แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว             
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒7 กำหนดว่ า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  50,000.-  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเพ่ือใช้ในสำนักงาน อบต. (โต๊ะพับอเนกประสงค์           
สีขาว) จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท   

 
/โดยโอนลด… 
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โดยโอนลดในแผนงาน ดังนี้ 
1 .โอนลดในแผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป                 

งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ            
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ            
นอกราชอาณาจักร งบประมาณอนุมัติ 450,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 131,686.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 40,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 91,686.- บาท  

2.โอนลดในแผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป                 
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                
เพ่ือจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ ช่อดอกไม้ พานประดับ พานพุ่มเงินพุ่มทอง 
พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ  20,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 18,160.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 10,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,160.- บาท 

รวมโอนลดทั้ง 2 รายการ จำนวน 50,000.- บาท  
การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกิน          

สองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ      
สำนักงบประมาณครับ   

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
50,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเพ่ือใช้ในสำนักงาน 
อบต. (โต๊ะพับอเนกประสงค์ สีขาว)จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2 ,500.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  244           
ลำดับที่ 4 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
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หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
50,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเพ่ือใช้ในสำนักงาน 
อบต. (โต๊ะพับอเนกประสงค์ สีขาว) จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  244                
ลำดับที่ 4 

 

5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร             
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย              
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  60,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ              
เก้าอ้ีเหล็กบุนวมจำนวน 100 ตัว ๆ ละ 600.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 247 ลำดับที่ 31 
(เอกสารหมายเลข 3)    

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อเก้าอ้ีเหล็กบุนวม จำนวน 100 ตัว เพ่ือใช้รองรับประชาชนและ         
(เลขานุการสภาฯ)    ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งใช้ในการรองรับผู้เข้าร่วมพิธี  

โครงการ กิจกรรมหรือการประชุมของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.เก้าอ้ีเหล็กบุนวม โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำ 
หุ้มหนังเทียม 

2.ขนาดกว้าง 43 x ยาว 90 x สูง 58 เซนติเมตร 
แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว             
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒7 กำหนดว่ า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

/ประเภท… 
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ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  60,000.-  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเหล็กบุนวมจำนวน 100 ตัว ๆ ละ 600.- บาท 

โดยโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง               
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 
480,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 199,522.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 60,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 139,522.- บาท  

การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกิน          
สองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ      
สำนักงบประมาณครับ   

 

นายวินัย อาทร    ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายห รือไม่ครับ  ถ้ าไม่มี                
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  60 ,000.-  บาท เพ่ือจ่าย
    เป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเหล็กบุนวมจำนวน 100 ตัว ๆ ละ 600.- บาท ปรากฏ
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 247 ลำดับที่ 31  
    โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
60,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเหล็กบุนวมจำนวน 100           
ตัว ๆ ละ 600.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 247 ลำดับที่ 31 

 

5.3 ขอความเห็นชอบให้นายวีระ ฉลาดถ้อย อยู่บ้านเลขที่  
164 หมู่ที่ 18 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว     
ในการยื่นคำขออนุญาตติดตั้ งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ในพื้นที่ของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4 - 01 ค) เลขที่ 
3381 แปลงเลขที่ 6 ระวางที่ดิน 1012 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 18 บ้านคลอง
มะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 4) 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยนายวีระ ฉลาดถ้อย อยู่บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่
ปลัด อบต.สระขวัญ   18 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ยื่นคำร้องแสดง    
(เลขานุการสภาฯ)  ความประสงค์ยื่นคำขออนุญาตติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ในพ้ืนที่ของ  

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4 - 01 ค) เลขที่ 3381 
แปลงเลขที่ 6 ระวางที่ดิน 1012 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ 
ตำบลสระขวัญ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งนายวีระ ฉลาดถ้อย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินแปลง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก ในการยื่นคำขอ
อนุญาตติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญในพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน    
เพ่ือเกษตรกรรม กำหนดว่าต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก่อน 
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวทำ
กิจการอย่างอ่ืนนอกจากการเกษตรกรรม  จึงมีความจำเป็นต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภาฯ ทั้งนี้ หมู่ที่ 18 ได้ประชุม และมีมติให้ดำเนินการติดตั้ง            
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับ 
 

นายวินัย อาทร    ใน เรื่องนี้  มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายห รือไม่ครับ  ถ้ าไม่มี                
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้นายวีระ ฉลาดถ้อย  

ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ในพ้ืนที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4 - 01 ค) เลขที่ 3381 แปลงเลขที่ 6 ระวางที่ดิน 
1012 ตั้งอยู่ที่หมู่ท่ี 18 บ้านคลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็ นชอบ                  
ให้นายวีระ ฉลาดถ้อย ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ในพ้ืนที่ของสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4 - 01 ค) เลขที่ 3381 แปลง
เลขที่ 6 ระวางที่ดิน 1012 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  18 บ้ านคลองมะละกอใต้            
ตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

 
 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ท่าน                      

รองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ด้ วยองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  มี ความประสงค์จะออก            
(เลขานุการสภาฯ)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพ่ือใช้บังคับในเขตตำบล  

สระขวัญ จึงได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล              
สระขวัญ จำนวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้  

1.ร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  เรื่อง              
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖3  

2.ร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  เรื่อง              
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖3 

3.ร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  เรื่อง              
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖3  

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล                 
คำชี้แจง เหตุผลในการออกข้อบัญญัติ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล                 
สระขวัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงประกาศให้
มีการรับความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.แสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

2.แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมายังที่ทำการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เลขท่ี 286 หมู่ที่ 1 ตำสระขวัญ อำเภอ 
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ 27000  

3.ทางเว็บไซต์ https://www.sa-kwan.go.th/ 
4.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) : sakwan286@gmail.com  
5.ทางแอปพลิเคชัน LINE โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (OR CODE) 
6.ทาง Facebook : อบต.สระขวัญ 

/7.ทางโทรศัพท.์.. 

mailto:sakwan286@gmail.com
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7.ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3725 8051 ต่อ 11  
8.ทางโทรสารหมายเลข  0 3725 8051 ต่อ 18 
ในการนี้  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียสามารถแสดงความ               

คิดเห็นและข้อเสนอแนะได้จนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2563 โดยสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล            
สระขวัญดังกล่าวได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทางเว็บไซต์ 
www.sa-kwan.go.th ที่ทำการกำนันตำบลสระขวัญ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะดำเนินการจัดประชุม 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญทั้ง 3 เรื่อง ในวันศุกร์ที่ 
28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ  จึงขอความอนุ เคราะห์สมาชิกสภาฯ  ทุกท่ านช่วย
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและ             
ผู้มีส่วนได้ เสียต่อร่างข้อบัญญัติ  อบต.สระขวัญด้วยครับ และในวัน                
จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วยครับ  

ส่วนอีกเรื่อง ตามที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในสมัยประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2563 ปรากฏว่า ผมได้เปิดร่างข้อบัญญัติฯ พบว่าบางรายการมีการพิมพ์
ตัวอักษรตกหล่นและผิดพลาด ผมจึงได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ดังนี้ 

1.ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ               
พ.ศ.2564 หน้าที่  146 โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ           
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ในตัวร่างฯ ผมไม่ได้ ใส่หน้าและลำดับที่                
ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ จึงได้เพ่ิมเติมข้อความ โดยใส่หน้าที่  
220 ครับ 

2.ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ.2564 หน้าที่ 157 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อ หมู่ที่ 
16  ในตั วร่างฯ  ผม ใส่หน้ าและลำดับที่ ผิ ด ไปจากจากข้อ เท็ จจริ ง                  
ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้แก้ไขข้อความจากเดิม 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 5 

/ลำดับที่ 1... 
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ลำดับที่ 1 แก้ไขเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่
182 ลำดับที่ 240 ครับ 

ซึ่งการแก้ไขข้อความดังกล่าวมิใช่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญที่
จะต้องให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบครับ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสีนวน ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18                       
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ดิฉันมีเรื่องอยากปรึกษาฝ่ายบริหาร ในหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นสูงมาก              

หลายต้น ตรงเส้นศาลาประชาคม ตอนนี้สูงและกิ่งใบไปเกี่ยวสายไฟ น่าจะ
เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง ชาวบ้านก็ไม่กล้าตัด กลัวเกิดอันตราย อาจจะเกิดไฟฟ้า
ช็อตได้ เคยให้คนที่รับจ้างตัดต้นไม้มาดู เขาบอกว่าทำไม่ได้ จึงอยากปรึกษา
ทาง อบต.ว่าจะมีวิธีจัดการอย่างไรได้บ้างคะ อีกเรื่อง เคยได้ยินมาว่า อบต.
มีศูนย์ช่วยเหลือเรื่องอุบัติเหตุทางรถ ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีหรือพ.ร.บ.ขาด 
สามารถขอรับการช่วยเหลือได้หรือไม่อย่างไร 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ ที่  9                       
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ผมมีเรื่องเดือดร้อนที่จะแจ้งฝ่ายบริหารหลายเรื่อง  

เรื่องแรก ถนนเข้ากลางหมู่บ้านลงจากลาดยาง เป็นหลุมลึก กลัว
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน อยากได้ยางมะตอยประมาณ 40 ถุง ไป
ซ่อมแซมถนน บรรเทาความเดือดร้อนครับ 

เรื่องท่ีสอง ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านมีอยู่เส้นหนึ่ง ผมเห็นว่า ติดตั้ง
ห่างกันมาก ตอนกลางคืนมืดมาก น่าจะเพ่ิมตรงกลางอีกหนึ่ งจุดได้              
หรือไม่ครับ  

สุดท้าย น้ำดื่มไม่เพียงพอ ฝนตกก็จริง แต่ไม่เปียกหัว ข้าวจะตาย
หมดแล้ว แก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านแฉล้มครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา  ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ  ห มู่ ที่  3                
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน   

เรื่องดินลูกรัง หมู่ 3 มีถนนลูกรังหลายเส้น เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ชาวบ้าน
สัญจรไปมาลำบาก อยากได้ประมาณ 30 เที่ยว มาบรรเทาความเดือดร้อน 

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ผมได้เขียนคำร้องและถ่ายรูปถนนแนบไปแล้วครับ  อีกเรื่อง ถนนเส้น
แก่งสีเสียด-บ้านใหม่ ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ อยากได้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไป
ติดต้ังครับ 

                     

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่             
ส.อบต.หมู่ที่ 16   16 ดิฉันมีเรื่องอยากปรึกษาฝ่ายบริหาร เนื่องจากหมู่ที่ 16 ได้มีการ  

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่  แต่เดิมเสียงไร้สายติดตั้งอยู่ที่ทำการบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านคนเก่า ตอนนี้ได้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้ว ที่ประชุมหมู่บ้านจึงมีมติ
ให้ย้ายเสียงไร้สายไปที่ศาลากลางหมู่บ้าน จึงอยากปรึกษาว่า จะดำเนินการ
ได้หรือไม่อย่างไร และต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการหรือไม่  

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                       
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไปติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นข้างวัดน้ำซับไป  

เนิน เขาดิน อีกเรื ่อง ถนนหลายเส้นในหมู่ที ่ 17 เป็นหลุมเป็นบ่อ
เยอะ อยากได้ลูกรังไปบรรเทาความเดือดร้อน สุดท้าย ในหมู่บ้าน
กลุ่มเนินสะอาด ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เพียงพอ เป็นทางโค้ง กลางคืน
สัญจรไปมาลำบาก ขอความอนุเคราะห์ไปติดตั้งให้ด้วย 
ครับ ประมาณ 3 – 4 ดวง 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายมนัส เนินคำภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมนัส เนินคำภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19                      
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ผมอยากให้ทาง อบต.ไปสำรวจและติดตั้งไฟกระพริบ เส้นทางหมู่ 18  

ไปหมู่ 19 ช่วงทางโค้ง ตอนกลางคืนมืดมาก กลัวเกิดอันตราย ประมาณ             
2 – 3 จุด อีกเรื่อง ที่ว่าไฟฟ้าจะมาเปิดจุดให้ จะได้หรือไม่อย่างไรครับ 
 

นายแดง บุญวงษ์  เชิญท่านจวนครับ  
รองประธานสภาฯ  
 
 

/นายจวน… 
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นายจวน แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11                     
ส.อบต.หมู่ที่ 11   เรื่องการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนคอนกรีตที่น้ำท่วมมายาวนาน             

เมื่อวานทางนายช่างได้โทรมาปรึกษา เนื่องจากได้ลงไปสำรวจแล้ว จึงเสนอ
ว่าควรเทคอนกรีตทับของเดิม  ถ้าวางท่อระบายน้ำ ในอนาคตน่าจะมีปัญหา 
เพราะเส้นดังกล่าวมีท่อประปาของประปาส่วนภูมิภาคอยู่ เมื่อวันที่ฝนตก
หนักรถเก๋งผ่านไปไม่ได้เลย น้ำท่วมสูง ถ้ามีงบประมาณขอฝ่ายบริหารช่วย
พิจารณาแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ์  เชิญท่านบุญเรืองครับ  
รองประธานสภาฯ  
 

นายบุญเรือง ศรีโสภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญเรือง ศรีโสภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12                     
ส.อบต.หมู่ที่ 12   ขอน้ำดื่มไปให้โรงเรียนสัก 2 ถัง นักเรียนไม่มีน้ำดื่มครับ 
 
นายแดง บุญวงษ์  เชิญท่านมงคลครับ  
รองประธานสภาฯ  
 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19                  
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ขอขอบคุณช่างที่ลงไปซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างให้ ตอนนี้ฝนตกหนัก เรื่องทาง  

ระบายน้ำก็มีปัญหาอยู่บ้าง แต่ที่ค้างคามานานแล้ว อยากได้ลูกรังประมาณ  
60 เที่ยว เพราะถนนทุกเส้นในหมู่ 19 เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  สำหรับหมู่ที่ 14 ขณะนี้ถนนหลานเส้นชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไป
รองประธานสภาฯ  มาไม่สะดวก อยากได้ดินลูกรังประมาณ 40 เที่ยว มาซ่อมแซมและ     

บรรเทาความเดือดร้อน หากมีงบประมาณช่วยพิจารณาให้ด้วยครับ            
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 
สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

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

ขอตอบสมาชิกสภาฯ ที่ได้แจ้งหรือสอบถามมา เรียงลำดับดังนี้ค่ะ 
ท่านสีนวน จะให้ช่างลงไปดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หรือต้องแจ้งไป

ทางการไฟฟ้าให้มาดำเนินการ ทาง อบต.จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ค่ะ 
ท่านอุ่น ยางมะตอย ท่านมาเขียนคำร้องได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่อง

สว่างจะให้ช่างไปสำรวจและติดตั้งให้ค่ะ  
 ท่านแฉล้ม เรื่องดินลูกรัง หากมีงบประมาณจะพิจารณาดำเนินการ
ให้ค่ะ ส่วนไฟฟ้าโซล่าเซลล์ต้องดูในแผนและงบประมาณก่อนว่าจะ
ดำเนินการให้ได้หรือไม ่

/ท่านลัดดา... 
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ท่านลัดดา จะให้ช่างลงไปดูก่อนว่าจะดำเนินการให้ได้หรือไม่ 
ท่านอภิชาติ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง จะให้ช่างลงไปติดตั้งให้ค่ะ ส่วนเรื่อง

ดินลูกรัง ต้องดูงบประมาณก่อนว่ามีคงเหลือที่จะดำเนินการให้ได้หรือไม่ 
ท่านมนัส จะให้ช่างลงไปสำรวจ หากทำได้ จะดำเนินการให้ค่ะ  
ท่านจวน หากมีในแผนและมีงบประมาณ จะเร่งดำเนินการให้ค่ะ 

 ท่านบุญเรือง จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ค่ะ 
 ท่านมงคล ท่านแดง หากมีงบประมาณ จะพิจารณาดำเนินการให้ค่ะ 

     ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.10  น. 
  

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                 (ลงชื่อ)          ชนม์  เมฆขุนทด       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชนม์  เมฆขุนทด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

 (ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมงคล  พันทอง) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


