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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00น. 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน 

---------------------------------- 
ผู้ไม่มาประชุม  

- นายนธี  ศรีทองปลอด    ส.อบต. หมู่ท่ี 2  ลา 
- นายชัยพร ฉะพงศ์ภพ    ส.อบต. หมู่ท่ี 5  ขาด 
- นายเสนอ ตลึงพัฒน์    ส.อบต. หมู่ท่ี 8  ลา 
- นายลีลาวดี สุชลจิต     ส.อบต. หมู่ท่ี 9  ลา 
- นายเกศรินทร์  เช่ียววิทย์    ส.อบต. หมู่ท่ี 11 ขาด 

 

นายฉัตรชัย  ช่อผกา 
เลขานุการสภา อบต.ก าโลน นับองค์ประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด  17  คน  ครบองค์ประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.0o น 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  สวัสดีครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ท่านรองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลก าโลนท่านเลขานายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และบุคลากรเจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่านกระผม  นายอ านาจ  ปิยจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน    
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ตามท่ีมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน    
สมัยท่ี  3  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 1   เมื่อวันศุกร์ท่ี  2  สิงหาคม  2562  และได้มีมติรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ในวาระท่ี 3.1 และได้นัด
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562  ครั้งท่ี 2  ในวัน
พฤหัสบดีท่ี  15  สิงหาคม  2562  กระผมก็ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

   ก่อนท่ีจะ ลงสู่รายละเอียดนั้น  ขอเชิญท่าน ประยงค์  จุลรัตน์  นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลก าโลน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  กระผมนายอ านาจ  ปิยจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  และ

ประธานในท่ีประชุมแห่งนี้  เมื่อวันศุกร์ท่ี  2  สิงหาคม  2562  ได้ด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน  
และได้ด าเนินการระเบียบวาระการประชุม  วาระท่ี 1 – 3  และ  ในวาระ 3.1  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  2562  ท่านนายกประยงค์  จุลรัตน์  ได้แถลง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  และท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย 
และมีมติรับหลักการไปแล้วนั้น  และเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3  คน คือ 

 
คนท่ี 1  นายบุญยืน  ปานศรีนวล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 10 
คนท่ี 2  นายสุธน  ฉะพงศ์ภพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  8 
คนท่ี 3  นายสุนทร  สุจรต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  12 
กรรรมการแปรญัตติได้ประชุมเลือก  ท่านสุธน  ฉะพงศ์ภพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 8  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และได้ประชุมไปเมื่อวันท่ี  7  สิงหาคม  
2562  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอ
เชิญครับ 

 
นายสุธน  ฉะพงศ์ภพ 
 ส.อบต. หมู่ที่ 8  กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายสุธน  ฉะพงศ์ภพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ ท่ี 8  และประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อวัน ท่ี  7            
เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  17.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ก าโลน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.  2562  ตามท่ีท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการประชุมแล้ว
ว่ามีผู้ขอยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562 จ านวน 1 ท่าน และ
คณะกรรมการเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  และมติเห็นชอบให้ส่วนอื่นคงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

ต่อไปกระผมจึงขอมติสมาชิกสภา อบต.ก าโลนท่านใดมีมติเห็นชอบตามท่ี 
คณะกรรมการเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ   
17 เสียง   ท่านใดเห็นชอบคงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ไม่มีนะครับ  
 

   สรุป เห็นชอบตามค าแปรญัตติ 17 เสียง 
    เห็นชอบให้คงร่างเดิม  - เสียง 
 

 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.  2562  ตามท่ีท่านสมาชิกสภา อบต.ก าโลน ได้ห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  และมติ
เห็นชอบให้ส่วนอื่นคงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

ต่อไปกระผมจึงขอมติสมาชิกสภา อบต.ก าโลนท่านใดมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ   17 เสียง   ท่านใดไม่
เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

   สรุป เห็นชอบ 17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 

สรุป  สภา อบต. มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประมาณ  
พ.ศ.  2563  ได้  

 
 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.2  โอนงบประมาณรายจ่าย กองช่าง ขอ 
 ขอเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดเพื่อขออนุมัติ ขอเชิญครับ 
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นายสาธร  ผลไชย 
ผูอ้ านวยการกองช่าง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

นายสาธร  ผลไชย  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอช้ีแจ้งรายละเอียดการขอความเห็นชอบสภาฯ 
 โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กองช่าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด 4  การโอน  
และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีท าในลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

   1. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ
ลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  หมู่ท่ี  1  โดยก่อสร้าง ห้องน้ าสาธารณะ  
ขนาด 4×5 เมตร จ านวน 4 ห้อง  จ านวน  1  หลัง  พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลน อบต. หน้า  82  งบประมาณต้ังไว้  150,000.- บาท   

โอนงบประมาณ เพิ่มงบด าเนินงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติด  หน้า 73 จ านวน  150,000.-บาท 

เหตุผลความจ าเป็น ด้วยสถานท่ีก่อสร้างดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ  หากมีการ 
ก่อสร้างดังกล่าวขึ้นเป็นแหล่งมั่วสุมเกิดปัญหาต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีได้ 

  
2. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายนางเฟือง หมู่ท่ี 1  โดยขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 100 เมตร  พร้อมถมดินยกระดับผิวจราจร  หนา 0.15 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ตามแบบแปลน  อบต.ก าโลน  หน้า  85  งบประมาณต้ังไว้   
88,000.-บาท   

โอนงบประมาณ เพิ่มงบด าเนินงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติด  หน้า 73 จ านวน  88,000.-บาท 

เหตุผลความจ าเป็น ด้วยจากการส ารวจบุกเบิกถนนสายนางเฟืองพบหินขนาดใหญ่ 
หลายจุด หากด าเนินการบุกเบิกถนนสายดังกล่าว อาจเกิดอันตรายต่อความปลอดภัยชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีได้ 
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นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ด้วยทางฝ่ายบริหารมีเหตุผลความจ าเป็นขอเพิ่มวาระท่ี  3.3  ขอเชิญ 
 ขอเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดเพื่อขออนุมัติ ขอเชิญครับ 
 
นายประยงค์  จุลรัตน์ 
   นายก อบต.ก าโลน กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายประยงค์  จุลรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ด้วยมีความประสงค์จัดซื้อโต๊ะและ
เก้าอี้รับประทานอาหารของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ปัจจุบัน
ต้องนั่งพื้นรับประทานอาหาร ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุนได้เบิกจ่ายเสร็จสินแล้วและมี
เงินเหลือจ่าย จึงขออนุมัติต่อสภาเพิ่มวาระ  3.3 ขออนุมัติต้ังจ่ายรายการใหม่ของส านักงานปลัดฯ จึง
เรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนพิจารณา 
 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ขอเพิ่มวาระท่ี 3  เพื่อพิจารณา  

3.3  ต้ังจ่ายรายการใหม่ของส านักปลัด  มีความประสงค์จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารของ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เพราะต้องนั่งพื้นรับประทานอาหาร
และขอให้สภาฯ ได้พิจารณาว่าให้เพิ่มวาระได้หรือไม่  มีท่านใดมีความคิดเห็นหรืออภิปรายในส่วนใด
เรื่องนี้บ้าง ขอเชิญครับ.....ไม่มีนะครับ กระผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มวาระท่ี 3.3 ขอ
อนุมัติต้ังจ่ายรายการใหม่ของส านักปลัดฯ ขอมติด้วยครับ กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วย
ครับ เห็นชอบ  17  เสียง   ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

 
   สรุป เห็นชอบ 17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     

ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียด วาระท่ี 3.3  ขอเชิญครับ  
 
นางสาวดวงใจ  ขาวช่วย  
หัวหน้าส านักปลัดฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

ดิฉันนางสาวดวงใจ  ขาวช่วย  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดฯ  ขอช้ีแจ้งรายละเอียดการขอความ
เห็นชอบสภาฯ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ส านักงานปลัด  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าโลนหลังใหม่ และเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559  แต่เนื่องด้วย
ขณะนี้นักเรียนต้องนั่งรับประทานอาหารกับพื้นห้องเพราะยังไม่มีโต๊ะรับประทานอาหาร ประกอบกับ
งบประมาณแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบเงินอุดหนุน          
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้เบิกจ่ายเสร็จส้ินและมีเงินเหลือจ่ายเพียงพอ 
ท่ีจะจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ได้ ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด 4  การโอน  
และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีท าในลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ัง จ่ายรายการใหม่        
ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

   โอนลดจาก งบประมาณแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน 50,000.-บาท 

   โอนเพิ่ม งบประมาณแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะรับประทานพร้อมเก้าอี้   
รายละเอียด  โต๊ะขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 51 ซม. โครงสร้างเหล็ก ปูโฟเมก้า        
เก้าอี้  ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 120 ซม. สูง  30 ซม.  โครงการสร้ าง เหล็ก ปูโฟเมก้ า             
จ านวน 10 ชุด  ราคา 50,000.- บาท   

จึงขอความเห็นต่อสภาโอนงบประมาณเพิ่ม ในแผนงานบริหารการศึกษา งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จ านวน  50,000.- บาท   
 
 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.3  โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ (ส านักงานปลัดฯ) 

ตามการช้ีแจงรายละเอียดท่ีหัวหน้าส านักปลัดฯ ตัวแทนฝ่ายบริหารชี้แจ้งมาขอความเห็นชอบต่อสภา 
มีท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ส านักงานปลัด ขอเชิญท่านกฐิน  ปันผล  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 9   
 

 นายกฐิน  ปันผล 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายกฐิน  ปันผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 10  อยากสอบถามว่ามีพื้นท่ี
วางโต๊ะเพียงพอหรือไม ่

 
นางสาวดวงใจ  ขาวช่วย  
หัวหน้าส านักปลัดฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

ดิฉันนางสาวดวงใจ  ขาวช่วย  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดฯ  งานการศึกษา ส านักปลัดฯ  ได้วัดขาด
พื้นท่ีและให้กองช่างออกแบบให้เหมาะสมพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์  จึงมีพื้นท่ีวางโต๊ะรับประทาน
อาหารของเด็กเล็กและมีพื้นท่ีส าหรับการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ  ขอบคุณมาก 
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นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 3.3  โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ (ส านักงานปลัดฯ) 

ตามการช้ีแจงรายละเอียดท่ีหัวหน้าส านักปลัดฯ ตัวแทนฝ่ายบริหารชี้แจ้งมาขอความเห็นชอบต่อสภา 
กรุณายกมือให้ท่านเลขานุการสภาฯ นับด้วยครับ  เห็นชอบ 17 เสียง  ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะ
ครับ 

     
   สรุป เห็นชอบ 17 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระอืน่ๆ 
 
 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ต่อไประเบียบวาระอื่น 4.1  เรื่องวาระอื่น ๆ  

มีท่านใดเสนอหรือมีอะไรในวาระนี้บ้าง  ขอเชิญ  ท่านฉัตรชัย  ช่อผกา  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี 2  

 
นายฉัตรชัย  ช่อผกา 
ส.อบต. หมู่ที่  2  กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายฉัตรชัย  ช่อผกา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  2 กระผมขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหาร  เรื่องการยกเลิกโครงการและโอนไปยังงบซ่อมจ านวน  238,000. -
บาท  ขอเสนอซ่อมแซมเสียงตามสาย เพราะมีชาวบ้านหลายหมู่บ้านอยากให้มีการซ่อมแซมให้ใช้งาน
ปกติ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบ้าง ขอบคุณมากครับ  

 
นางสาคร เพชรวิจิตร  
ส.อบต. หมู่ที่ 11 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

ดิฉันนางสาคร  เพชรวิจิตร  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  11 ฝากเรื่องการซ่อมแซมถนนซอยประชาสรรค์  
ถนนหลักมีการซ่อมแซม แต่ในซอยยังไม่ได้ด าเนินซ่อมแซม   
  เรื่องการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  ได้ใช้งานมาหลายเดือนแล้ว  ไม่ทราบว่าทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน จะด าเนินจัดเก็บค่าน้ าประปาเดือนไหน ขอให้มีการแจ้งล่วงหน้าด้วย 
ขอบคุณมากค่ะ 
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นายทิมาทร  ไชยบุญ  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

กระผมนายทิมาทร  ไชยบุญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  10  กระผมเห็นว่าทางเข้า อบต.ก าโลน  มีความ
สวยงาม  ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  เสนอการปรับปรุงป้าย อบต.  ซึ่งดูแล้วว่าป้าย อบต. ท่ีเป็นป้ายไม้แทบ
มองไม่เห็น และเริ่มผุพัง  กระผมคิดว่าควรมีการปรับภูมิทัศน์  อาจจะมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้เป็นค า
ว่า อบต.ก าโลน ก็ได้ ขอบคุณมากครับ 
 

นายนิพนธ์  บุญขวัญ  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

กระผมนายนิพนธ์  บุญขวัญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  10   กระผมฝากเรื่องส่ิงปลูกสร้างท่ีได้รับโอนมา
จากหน่วยงานอื่น เริ่มผุพัง  เช่น  ศาลานั่งพักผ่อนริมน้ า หมูท่ี 4  หมู่ท่ี 5  และหมู่ท่ี 10  หลังคา
ช ารุดอยากให้มีซ่อมแซมได้ใช้ประโยชน์นั่งพักผ่อนของนักท่องเท่ียว   ตัวอักษรสัญลักษณ์อากาศดีก็
เริ่มหลุด ซ๋อมแซมให้สวยงามดูดีเหมือนเดิม และอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน หลัง
เก่า  เริ่มเก่าและผุพังไปเรื่อย ๆ อยากทราบว่าจะทุบ  หรือปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ ปล่อยไว้อาจ
เป็นอันตรายได้ 

 
นายพยอม  ผลปันทรัพย์  
ส.อบต. หมู่ที่ 4  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

กระผมนายพยอม  ผลปันทรัพย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี  4  กระผมฝากเรื่องศูนย์จ าหน่ายอาหารเช่น
เคย ท่ีเคยพูดมาทุกครั้ง  ถึงตอนนี้มีหญ้ารก  และห้องน้ ายังไม่มีการซ่อมแซม  อยากให้มีการดูแลให้
สวยงานใช้งานได้ปกติ   

 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาหลายท่านได้ฝากกระผมมา  ต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารตอบ

ค าถามประเด็นข้อสงสัยของท่านสมาชิก   สภาฯ ท่ีได้มีค าถามมา ในวาระท่ี 4  นี้  ของเชิญครับ 
 
นายประยงค์  จุลรัตน์  
นายก อบต.ก าโลน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 

กระผมนายประยงค์  จุลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนกระผมขอตอบข้อซักถามข้อ
สงสัยของท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีได้ฝากเป็นเรื่อง ๆ ไป 

   ตามท่ีสมาชิกสภา หมู่ท่ี 2  เรื่องเสนอให้ซ่อมแซมเสียงตามสายจากเรื่องของการ
โอนงบประมาณไปยังงบซ่อม  ซึ่งตอนนี้ หมู่ ท่ี 1  ยังเดือดร้อนเรื่องประปาหมู่บ้านท่ีต้องมีการ
ซ่อมแซมเร่งด่วน  จึงต้องใช้งบมาซ่อมแซมส่วนนี้ก่อนเพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในด้าน
ความเป็นอยู่ 



11 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 
 


