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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
************************ 

 
ผู้มาประชุม 
1.นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายปรีชา บุญเหลี่ยม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายสมชาย ลับแล   เลขานุการสภาฯ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4) 
4.นายวัฒนา ด่านชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 
5.นายสมนึก ทิพย์สุขุม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 2 
6.นายสมชาย ปิตะคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
7.นางอำนวย ศิลชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 5 
8.นายสวง เสือดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 6 
9.นายสนั่น ทามี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 7 
10.นายอุ่น มุ่งดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 9 
11.นางสมพร สาพา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
12.นายปฐม โชคลาภ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 11 
13.นายอรุณ เห็มสนาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 12 
14.นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 14 
15.นางสาวทอฝัน นึกรัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 15 
16.นางสาวลัดดา อำนวย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
17.นายละมัย สินธน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
18.นายมงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
19.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
20.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - นายเสมา มณฑาลพ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13   ลากิจ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธวัชชัย ทองทับ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายชโลทร แจ่มจันทร์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายจะตุรงค์ หาดซาย   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
4.นายกฤษฎา มหาวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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5.นายธาดา จำปาแขม   ผู้อำนวยการกองช่าง 
6.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
7.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
8.นางสาวมาริณีย์ เคนพะนาน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
9.นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง   นิติกรปฏิบัติการ 
10.นางสาวกิตติยา กำปั่นทอง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11.นางสาวรัชดา วงชารี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12.นางสาวพิยดา จุระกัน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13.นางสาวณัชชา ท่านาเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14.นางสาวชุติกาญจณ์ ชาวัลย์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
15.นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วรสุวิทย์  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ แจ้ งเรื่อ งบิ ดาของท่ าน เสมา มณ ฑาลพ สมาชิ กสภาฯ  หมู่ ที่  13            
ประธานสภาฯ   ได้เสียชีวิต และกำหนดฌาปนกิจศพในวันนี้ เวลาประมาณ 15.00 น.                 

ณ วัดแก่งสีเสียด เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้ งที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่  4                
สิงหาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 1) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย  ลับแล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

/การแก้ไข... 
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การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ” 

     ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมล่วงหน้าเพื ่อให้สมาชิก
    ทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำ            
    ใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  (เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงาน
    การประชุมไปจนครบทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
    หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือแจ้งในที่ประชุมได้เลยครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านละมัยครับ 
ประธานสภาฯ  

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ผมขอแก้ไขถ้อยคำหน้าที่ 13 ที่ท่านอุ่นได้กล่าว จากเดิม “หมู่ที่ 9”             

แก้ไขเป็น “หมู่ที่ 19” ครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16          
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ดิฉันขอแก้ไขถ้อยคำหน้าที่ 15 ที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าว จากเดิม            

“นายเสมา มณฑาลพ” แก้ไขเป็น “นายสมชาย ปิตะคำ” ค่ะ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรืออีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ           
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำใน 

รายงานการประชุมสภาฯ ตามที่ท่านละมัยและท่านลัดดาได้แจ้งข้างต้น 
โปรดยกมือครับ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ        

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565      
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง        17   เสียง 
 ไม่รับรอง      -     เสียง 
 งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ ๒       
ขั้นแปรญัตติ) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  
ประธานสภาฯ  

นายสมชาย ลับแล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)   ข้อ ๕๑  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง
    ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ              
    แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้ เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่อง           
ในสาระสำคัญที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ ส่ งปัญหานั้ นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้         

 
 

/โดยไม่ให้… 
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 โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ             
ข้อนั้น ๆ  เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา             
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ดำเนินการตามความใน               
วรรคสามก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้
ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ
ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น” 

ตามที่กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติจำนวนสามวัน ซึ่งสมาชิกสภาฯ 
รวมถึงคณะผู้บริหารสามารถยื่นคำแปรญัตติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
เมื่อครบกำหนดสามวันแล้ว ถ้ามีผู้ยื่นคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ก็จะได้ทำหนังสือแจ้งให้ท่านมาประชุมเพ่ือชี้แจงเหตุผลประกอบว่าเพราะ
อะไรจึงตัดลดรายการหรือโครงการ เมื่อประชุมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งร่ างให้
ประธานสภาฯ ทราบว่ามีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติ งบประมาณหรือไม่ 
อย่างไร นอกจากนี้  คณะกรรมการฯ ก็อาจสงวนคำแปรญัตติ รวมทั้ง             
ผู้ แป รญั ต ติ ด้ ว ย  เพ่ื อม า เสน อในที่ ป ระชุ ม ให ญ่ ก็ ได้  ค ำว่ าส งวน                  
หมายความว่า เราได้อภิปรายชี้แจงเหตุผลกับคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว 
แต่คณะกรรมการแปรญัตติยังมีมติไม่แก้ไขตัดลดรายการที่ท่านยื่นคำแปร
ญัตติ เราก็ขอสงวนคำแปรญัตติไว้เพ่ือมาแถลงในที่ประชุมสภาฯ ได้              
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดวันยื่นคำแปรญัตติแล้ว ไม่มี           
ท่านใดเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้จัดประชุม                
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้น ในกระบวนการตรงนี้ เมื่อไม่มีท่านใดยื่นคำแปร
ญัตติ ก็จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็น
อย่างอ่ืนครบั  

 
 
 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ 
ประธานสภาฯ   แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6  

และได้เห็นชอบเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 
ประกอบด้วย  

1. นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
2. นายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
3. นายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการยื่นคำแปรญัตติ                

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6             
จำนวน ๓ วัน คือ วันที่ 5 , 8 และ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ปรากฏว่า 
เมื่อครบกำหนดเวลายื่นคำแปรญัตติฯ ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ          
ท่านใดยื่นคำแปรญัตติฯ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้รายงานผลการ
แปรญัตติฯ ให้ผมทราบ และผมก็ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทุกท่านทราบ
ล่วงหน้าไปแล้วก่อนการประชุมในวันนี้ ลำดับต่อไป ผมขอเชิญประธาน
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖6 ได้แถลงต่อที่ประชุม เชิญครับ 

 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปรีชา บุญเหลี่ยม ตามที่ประชุมสภาฯ            
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ได้มีมติคัดเลือกกรรมการแปรญัตติจำนวนสามคน และที่ประชุมคณะกรรมการ                  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17)  แปรญัตติก็ได้มีมติเลือกผมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ ผมขอแถลง       

ต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้  
ตามที ่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ได้มีมติรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ .2566 ในวาระที ่ ๑  และกำหนดเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิต ่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นเวลา ๓ วัน ในวันที ่  5 , 8 และ 9
สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.0๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส ่วนตำบลสระขวัญ  ในคราวสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ            
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2565 
ปรากฏว่า  เมื ่อครบกำหนดระยะ เวลา เสนอคำแปรญัตติฯ  ไม่ม ี
ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาฯ ผู ้ใดได้เสนอคำแปรญัตติแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และ 

 
/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่  11 
สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญได้เสนอต่อสภาฯ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ           
ทั้งสิ้นครับ 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านประธานกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
ประธานสภาฯ    แล้ว ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 51 ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
    สภาฯ รับทราบนั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
    เรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
    แก้ ไขเท่ านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ เป็นอย่างอ่ืน                 
    เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญผู้ ใดได้เสนอคำแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ   

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 และคณะกรรมการแปรญัตติฯ          
ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 แล้ว มีมติเห็นชอบตามร่างเดิมที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญไดเ้สนอมา โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
      - ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล              
สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                
(วาระที่  ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
ส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ.2566) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายสมชาย… 
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นายสมชาย ลับแล  พระราชบัญญั ติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ วนตำบล พ .ศ.๒๕๓๗               
เลขานุการสภาฯ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)   มาตรา ๔๖  “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 
    ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

 (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ” 

ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้อบั งคับการประชุ ม            
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุ
อันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้             
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม”่ 

ซึ่งการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ตามระเบียบฯ ข้อ 52
กำหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่         
โดยไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปรายครับ 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อสภาฯ ไม่มีความคิดเห็น 

ในเรื่องนี้ อีก ลำดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

/5.2 ขอความเห็น… 
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5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ 
ดังนี้ 

5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
9 9 ,000.- บ าท  เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า โค รงก ารป รั บ ป รุ งซ อมแ ซ ม               
พรอมติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมูที่ 8 บานคลองปูน (เอกสาร               
หมายเลข 2)    

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)    ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ          
    โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป             
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 

    หลักการ 

ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 99,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการปรับปรุงซอมแซมพรอมติดตั้ งถังกรองน้ำระบบประปาหมูที่  8                
บานคลองปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/เหตุผล… 
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   เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะดำเนินโครงการปรับปรุงซอมแซมพรอมติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปา     
หมูที่ 8 บานคลองปูน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีน้ำสําหรับอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ งบประมาณจำนวน 99,000.- บาท แต่เนื่องจากไม่ได้          
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่าย           
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ             
สภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที่ อบต.
กำหนด โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง              
ประเภทรายจา่ย ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซอมแซมพรอมติดตั้ง 
ถังกรองน้ำระบบประปาหมทูี่ 8 บานคลองปูน เป็นไปตาม
รูปแบบที ่อบต.สระขวัญกำหนด 
งบประมาณที่โอน 99,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 99,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 5 ลำดับที่ 8 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
งบบุคลากร หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ 205,440.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 172,160.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 99,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 73,160.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 157/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
99,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซอมแซมพรอมติดตั้ง        
ถังกรองน้ำระบบประปาหมทูี่ 8  บานคลองปูน โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 
/5.2.2 ขอความเห็นชอบ… 
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5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม              
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน 
1 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 3)    

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซือ้โซฟา จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท เพ่ือใช้รองรับผู้มา
ติ ดต่ อป ระสาน งานที่ กองช่ าง  แต่ เนื่ อ งจาก ไม่ ได้ ตั้ ง งบประมาณ             
รายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เพ่ือจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563            
ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบฯจึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสอง
ปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
2) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตร 
3) ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

 
 

/4) ปรับเอนนอน... 
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4) ปรับเอนนอนได้ 
5) ขาเหล็ก 
6) นั่งได้ไม่น้อยกว่าสองที่นั่ง 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย  
ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จำนวน  10,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อน 10,000- บาท 
งบประมาณหลังโอน 10,000.- บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 10,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 207/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ  

นายธาดา จำปาแขม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธาดา จำปาแขม ผู้อำนวยการกองช่าง           
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผมขอนำเรียนเพ่ิมเติม ถ้าท่านเข้าไปในกองช่าง ท่านจะเห็นโซฟาตั้งอยู่    
(ผอ.กองช่าง รกท. ปลัดฯ) ทางขวามือ ซึ่งโซฟาตัวนี้เป็นของส่วนตัวที่บ้าน นำมาใช้เป็นการชั่วคราว         

เพ่ือรองรับผู้มาติดต่อประสานงานที่กองช่าง ซึ่งหากสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณจัดซื้อ โซฟาตัวนี้ก็จะยกกลับครับ                                                               

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา 
จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 6… 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื ่อ งใดที ่จ ะแจ้ง ให ้ฝ ่ายบริหารได ้ร ับทราบ เพื ่อดำเน ินการแก้ไข   
    โปรดยกมือ เชิญท่านอำนวยครับ 

นางอำนวย ศิลชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอำนวย ศิลชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ขอสอบถามเรื่องลูกรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังพอมีงบที่จะจัดซื้อ 

อยู่หรือไม่ ทางหมู่ 5 มีความต้องการลูกรังในการซ่อมแซมถนน เนื่องจาก
ถนนเส้นติด 359 ชำรุดเป็นหลุมลึกเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไป
มาค่ะ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ขอนำเรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เรื่องลูกรัง เนื่องจากช่วงนี้ 

เป็นฤดูฝน และฝนก็ตกทุกวัน หากเราดำเนินการนำลูกรังลงให้แต่ละหมู่ก็คง
ไม่เหมาะ อย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไว้ว่าเอาดินไปละลายน้ำทิ้ง สูญเสีย
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ก็อยากให้พ้นหน้าฝนไปก่อนครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านปฐมครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปฐม โชคลาภ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปฐม โชคลาภ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  ผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำท่วมถนนหมู่ที่ 11 ซอยศาลา 

กลางบ้าน และถนนสายหลักหน้าบ้านท่านประเสริฐ ลาโงน สมาชิก 
อบต.คนเก่า อยากทราบว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายจะตุรงค์  หาดซาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจะตุรงค์  หาดซาย รองนายกองค์การ          
รองนายก อบต.สระขวัญ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ช่วงนี้เป็นฤดูฝนทุกหมู่บ้านก็จะมีปัญหาทุกหมู่ 

ซึ่งตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมแซมอยู่           
แต่ขอให้ทุกหมู่รอก่อนครับ ให้ฝนทิ้งช่วงก่อน ทางอบต.สระขวัญจะหา 
ทางแก้ไขปัญหาให้ครับ 

/นายเดชรัตน์… 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณในการจัดงาน            
รองประธานสภาฯ  วันเกษตรเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ไหนว่าทางสำนักงาน 

เกษตรออกงบประมาณในการจัดงาน แต่ทราบมาว่า อบต.เป็นผู้ออก
งบประมาณคือถ้างบประมาณมันมากเกินไปก็อยากให้ทาง อบต.ปฏิเสธ 
บ้าง งบประมาณจะได้เหลือมาจัดซื้อลูกรังให้แต่ละหมู่บ้านครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านธนชาตครับ 
ประธานสภาฯ 

ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชน           
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชำนาญการ สำหรับงานวันเกษตรที่ผ่านมา ทาง อบต.ได้จัดโครงการ
(รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ) ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เพ่ิมศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร
ประกอบกับเกษตรสระแก้วได้จัดงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่  โดยเลือก
ตำบลสระขวัญเป็นพ้ืนที่จัดงานในครั้งนี้  ซึ่งทั้ งสองโครงการก็จัดงาน            
ในวันเดียวกันครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านธาดาครับ 
ประธานสภาฯ 

นายธาดา จำปาแขม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธาดา จำปาแขม ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ตามที่ท่านธนชาตได้แจ้งไปแล้ว คือบางสิ่งบางอย่างมีความจำเป็นที่           
(ผอ.กองช่าง รกท.ปลัดฯ)  จะต้องดำเนินการ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านเล็งเห็นศักยภาพ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ถือเป็นเรื่องดีที่ทางจังหวัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญในการจัดงานครับ ในเรื่องของลูกรังที่ 
ท่านปรีชาเป็นห่วงนั้น  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตั้ง
งบประมาณไว้รอแล้วประมาณห้าแสนบาท ตอนนี้ เรายังไม่ได้มีการ
ดำเนินการเพราะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนก็ต้องรอไปอีกหน่อยครับ แต่ว่า
งบประมาณห้าแสนบาทก็อาจจะลดลงบ้าง หากมีความจำเป็นเร่งด่วน             
ก็อาจจะมีการโอนงบประมาณจากตรงนี้ไปดำเนินการก่อน ขอนำเรียนให้
ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 
 

/นายเดชรัตน์… 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายชโลทร แจ่มจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชโลทร แจ่มจันทร์ รองนายกองค์การ           
รองนายก อบต.สระขวัญ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ผมขอให้ทางกองช่างช่วยอธิบายเรื่องถนนของ 

ทางหลวงชนบท เส้นหมู่ที่ 11 และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลครับ  
 

นายธาดา จำปาแขม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธาดา จำปาแขม ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ตามที่ท่านรองนายกฯ ได้สอบถามเรื่องถนนของทางหลวงชนบทและอำนาจ
(ผอ.กองช่าง รกท.ปลัดฯ)  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ขอนำเรียนอย่างนี้ครับ หากถนน 

ชำรุดเล็กน้อยและทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ซ่อมแซมได้ อบต.สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้เลย เช่น ถนนเป็นหลุม         
ก็สามารถนำยางมะตอยไปปะเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนได้ แต่ถ้าเป็น           
การซ่อมสร้างถนนของทางหลวงชนบทที่ ใช้งบประมาณจำนวนมาก                   
อบต.ไม่สามารถดำเนินการเพราะเกินอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลครับ ซึ่งตอนนี้ทางกองช่างได้ทำหนังสือไปให้ทางหลวงชนบทเพ่ือให้
เข้าดำเนินการซ่อมแล้วครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชั ย  ทองทับ  นายกองค์การ           
นายก อบต.สระขวัญ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ในเรื่องน้ำท่วมหมู่ที่ 11 นั้นเกี่ยวเนื่องมากจาก 

การถมดินของชาวบ้านซึ่งไม่มีการว่างท่อระบายน้ำ ก็อยากให้ทางสมาชิก
สภาได้แจ้งให้กับประชาชนหากมีการถมดินให้มาแจ้งทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญด้วยเพ่ือจะได้มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

/นายจะตุรงค์… 
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นายจะตุรงค์ หาดซาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจะตุรงค์ หาดซาย รองนายกองค์การ           
รองนายก อบต.สระขวัญ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ จากที่ผมได้เป็นผู้ใช้ถนนเส้นนี้ ผมเห็นว่า              

มีน้ำท่วมจริง ปัญหาเกิดจากการถมที่ของชาวบ้าน ซึ่งไม่มีการว่างท่อระบาย
น้ำก่อนการถมที่ เช่นเดียวกับที่ท่านนายกได้บอกไว้ว่าหากมีการถมดิน
จะต้องมาแจ้งทางกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญก่อน           
เพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายหลังอีกครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  สำหรับหมู่ที่ 19 มีเรื่องที่จะสอบถามทางผู้บริหารสองเรื่อง เรื่องแรก         

เรื ่องสัญญาณไฟจราจรทางแยกบอกจุดอันตราย สัญญาณไฟกระพริบ           
โซล่าเซลล์ชำรุดแต่ก็ยังไม่มีการซ่อมแซมครับ เรื่องที่สองในส่วนงบ สปสช. 
เราสามารถจัดสรรเงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดน้ำตาล 
เบาหวานให้กับ อสม. หมู่ละ 2 เครื่องได้หรือไม่ เพราะเครื่องที่มีอยู่นั้น         
ไม่เพียงพอ หากทำได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านปฐมครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายปฐม โชคลาภ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปฐม โชคลาภ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11            
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  ผมขอสอบถามเรื่องน้ำท่วม ถ้าเราวางท่อระบายน้ำตรงที่น้ำท่วมจะได้ไหม 

ครับหากชาวบ้านถามผมจะได้ตอบคำถามได้ครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สำหรับประเด็นนี้ผมอยากให้มีการคุยกันนอกรอบกับทางกองช่างครับ  
ประธานสภาฯ   เชิญท่านธนชาตครับ  

 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชน           
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชำนาญการ  กรณีที ่ท ่านมงคลสอบถาม เรื ่องการจัดซื ้อ เครื ่องว ัด             
(รกท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ) ความดันให้กับ อสม. โดยการใช้ งบประมาณกองทุนหลักประกัน  

สุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลสระขวัญนั้น ขอตอบว่าไม่สามารถทำได้
ครับ ถ้าจะดำเนินการได้จะต้องให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ที่ท่ านสั งกัดอยู่ เป็นผู้ ดำ เนินการจัดซื้ อให้ครับ หาก ท่านบอกว่า  
 

/เครื่องวัดความ… 
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เครื ่องว ัดความดันที ่ม ีอยู ่ไม ่เพ ียงพอท่านสามารถปรึกษากับทาง
โรงพยาบาลส ่ง เสริมส ุขภ าพตำบล เพื ่อ ให ้จ ัดทำโครงการจ ัดซื ้อ
เครื่องวัดความดันต่อไปครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านเลขานายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ    
 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ เลขานุการนายกองค์การ
เลขานุการนายกฯ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องของท่านปฐมนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นของ 

ทางหลวงชนบท ส่วนเรื่องที่จะวางท่อนั้นก็จะต้องลงไปดูก่อนว่าจะ
ดำเนินการได้หรือไม ่
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายมงคล  พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19   ว่าสามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้ก็จะได้แจ้ง ทาง รพสต.ให้จัดทำโครงการ 

มาเสนอครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจะตุรงค์ หาดซาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจะตุรงค์ หาดซาย รองนายกองค์การ             
รองนายก อบต.สระขวัญ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยที่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีงบประมาณของ อสม.           

ที่จริงการบริหารจัดการขึ้นอยู่ที่ อสม.แต่ละหมู่จะบริหารจัดการ พวกท่าน 
ก็น่าจะทำได้ ขอฝากไว้สักนิดทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้าน         
ถ้าเป็นเงินงบประมาณของตัวเองมันง่ายครับ 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในวาระนี้
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ หากไม่มี สำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่าน           

ผมขอปิดการประชุมครับ 
   

ปิดประชุม เวลา  13.45 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สมชาย  ลับแล      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสมชาย  ลับแล) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   /(ลงชื่อ)...            



18 
 

 
                                                   (ลงชื่อ)            ลัดดา  อำนวย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

    (นางสาวลัดดา  อำนวย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 

 
                                                    (ลงชื่อ)          ปรีชา บุญเหลี่ยม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

    (นายปรีชา บุญเหลี่ยม) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

                                                    (ลงชื่อ)           สมพร  สาพา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
  (นางสมพร  สาพา) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
 

  (ลงชื่อ)     เดชรัตน์ ประกอบเก็บ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                               (นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 


