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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันพฤหัสบดีที่ 4 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.นายเสมา มณฑาลพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 13 
15.นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 14 
16.นางสาวทอฝัน นึกรัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 15 
17.นางสาวลัดดา อำนวย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
18.นายละมัย สินธน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
19.นายมงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
20.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
21.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธวัชชัย ทองทับ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายจะตุรงค์ หาดซาย   รององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายกฤษฎา มหาวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
4.นายธาดา จำปาแขม   ผู้อำนวยการกองช่าง  
5.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
6.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
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7.นางสาวมาริณีย์ เคนพะนาน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8.นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง   นิติกรปฏิบัติการ 
9.นางสาวนิภาพร แสงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10.นางสาวกิตติยา กำปั่นทอง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11.นางสาวรัชดา วงชารี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12.นายอำพล ไชยหนองหว้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13.นางสาวณัชชา ท่านาเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14.นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วรสุวิทย์  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ      1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น           
ประธานสภาฯ    (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
             1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น           
    (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (เอกสาร
หมายเลข 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 ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็ นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

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

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ  ถ้าไม่มี
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี          
พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง        18   เสียง 
 ไม่รับรอง      -     เสียง 
 งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี – 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
      5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ          
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 1               
ขั้นรับหลักการแห่งร่าง) (เอกสารหมายเลข 2) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 

 

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 ๔๕ “ญัตติร่างขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว    
ก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ              
แปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้          
ไม่ น้ อยกว่ ายี่ สิ บสี่ ชั่ ว โมงนั บแต่สภาท้ องถิ่ นมีมติ รั บหลั กการแห่ ง              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

 
 
 

/ข้อ ๔๗ “ในการ... 
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 ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  
 เพ่ื อประโยชน์ แก่การพิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ วาระที่ หนึ่ ง            
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้แจ้งระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้             
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไปผมขอเชิญท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
นายก อบต.สระขวัญ  สระขวัญ 

บัดนี ้ ถึงเวลาที่ผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล      
สระขวัญจะได้ เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อ          
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวั่ญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖6 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน  50,097,095.52.- บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จำนวน  114,838,273.48.- บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 18,907,958.03.- บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จำนวน  12  โครงการ  

รวม  205,881.90.- บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  5  โครงการ  

รวม  40,216.- บาท 
   1.2  เงินกู้คงค้าง  จำนวน  0.00.-  บาท 
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2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
2.1 รายรับจริง  จำนวน  91,781,330.02.- บาท ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร      จำนวน  638,634.51.-  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   จำนวน  343,103.10.-  บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จำนวน  161,742.23.-  บาท         
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  จำนวน  ๐.00.-             บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จำนวน  279,995.59.-  บาท 
      หมวดรายได้จากทุน      จำนวน  0.00.-              บาท                  

       หมวดภาษีจัดสรร       จำนวน  38,617,375.69.- บาท 
      หมวดเงินอุดหนุน     จำนวน  51,740,478.90.- บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,384,931.92.-  บาท       
2.3 รายจ่ายจริง  จำนวน  75,395,861.16.- บาท  ประกอบด้วย 
      งบกลาง            จำนวน  26,740,624.00.- บาท 
      งบบุคลากร           จำนวน  16,030,031.20.- บาท 
       งบดำเนินงาน              จำนวน  17,835,025.96.- บาท 
      งบลงทุน              จำนวน  9,876,000.00.-   บาท 
      งบเงินอุดหนุน             จำนวน  4,889,180.00.-   บาท 
      งบรายจ่ายอื่น             จำนวน  25,000.-  บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

     จำนวน  20,822,201.32.- บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่       จำนวน  7,394,005.00.-   บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม         จำนวน   0.00.-   บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้          จำนวน  ๐.00.-  บาท 

 
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

1.รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร   638,634.51 490,000.00 1,060,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 343,103.10 540,370.00 476,200.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 161,742.23 272,700.00 73,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 279,995.59 112,860.00 54,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 0.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,423,475.43 1,417,930.00 1,663,200.00 

/รายรับ... 
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รายรับ รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 38,617,375.69 33,155,000.00 31,964,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

38,617,375.69 33,155,000.00 31,964,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน 51,740,478.90 52,900,000.00 52,900,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

51,740,478.90 52,900,000.00 52,900,000.00 

รวม 91,781,330.02 87,472,930.00 86,527,200.00 

2.รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง 26,740,624.00 26,124,966.00 27,390,966.00 
งบบุคลากร  16,030,031.20 23,416,305.00 24,307,808.00 
งบดำเนินงาน  17,835,025.96 23,475,458.00 20,328,426.00 
งบลงทุน  9,876,000.00 8,950,801.00 8,836,000.00 
งบเงินอุดหนุน  4,889,180.00 5,505,400.00 5,664,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 75,395,861.16 87,472,930.00 86,527,200.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป   17,714,280 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2,074,499 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา   17,144,866 
แผนงานสาธารณสุข 3,360,730 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   1,846,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,306,439 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000 

/ด้านแผนงาน... 
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ด้าน รวม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,272,750 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,016,670 
แผนงานการเกษตร 160,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 27,390,966 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 86,527,200 
 

เหตุผล 

  เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารให้สามารถใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวไปดำเนินตามภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดและตามภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนจาก                  
ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                  
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ                           
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ.25๖6 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้พิจารณาต่อไป  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.25๖6 ตลอดจนสถานะทางเงินการคลังให้ทุกท่าน           
ได้ทราบแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม เกี่ยวกับ              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6  
หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงมา ผมขอสอบถาม
เจ้าหน้าที่งบประมาณเรื่องยอดเงินสะสมจำนวน 114,838,273.48.- 
บาท คืออะไรครับ 
 

นางสาวมาริณีย์ เคนพะนาน เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวมาริณีย์ เคนพะนาน นักทรัพยากร            
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ บุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ขอตอบแทน 

เจ้ า ห น้ า ที่ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ส่ ว น ข อ ง ย อ ด เงิ น ส ะ ส ม จ ำ น ว น 
114,838,273.48.- บาทนั้นเป็นยอดที่รวมค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 
ในระบบ e-LAAS ซึ่ งยอดเงินสะสมที่ สามารถใช้ ได้จริงต้องรอดูการ          
ปิดงบประมาณก่อนว่ายอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้จะคงเหลือเท่าไร            
ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณสิบห้าล้านบาท ทั้งนี้หากจะใช้จ่ายเงินสะสม            
ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องด้วยค่ะ 
 
 
 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 อีกหรือไม่ครับ              

ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.2 พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการ เสนอ                   
คำแปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ          
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมชาย ลับแล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  ข้อ 45 วรรคท้าย “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น           
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

ข้อ ๔๙  วรรคแรก “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ             
รับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา           
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯด้วย”  

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้แจ้งระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้             
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใด 

จะเสนอกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โปรดยกมือ            
เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ 
 
 
 
 

/นายปรีชา… 
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นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบฯ จะเห็นได้ว่า กำหนดระยะเวลา       
รองประธานสภาฯ  เสนอคำแปรญัตตินั้น ให้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ซึ่งผมเห็นว่า           

ไม่ควรกำหนดแค่วันเดียว ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการรับคำแปรญัตติฯ            
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ เร่งรีบจนเกินไป ผมขอเสนอให้กำหนด             
วันยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.25๖6 จำนวน 3 วัน คือ วันที่  5 , 8 และ 9 สิงหาคม 2565                 
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ครับ  

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอ
ประธานสภาฯ   คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอย่างอ่ืน โปรดยกมือ  

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้กำหนดวัน
ยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 25๖6 จำนวน  3 วัน คือ วันที่ 5 , 8 และ 9 สิงหาคม 2565             
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.3 พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)   ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน          
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

 
 

/ในการตั้ง… 
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ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาล
แต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด” 

ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
ต่อสภาท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 

ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
  ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ  

  พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
  แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 

ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ขอ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ให้นำความในข้อ 8            
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่ งคน ให้ เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี” 
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  ขอ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเป็นผู้ดำรง                 
ตำแหน่งประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่นอยกวาสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคน
ละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม 
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 39 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วย
ตรวจนับคะแนน 

  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ใหประธานที่ประชุมดำเนินการให้               
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนว่าจะใหผู้ใดเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลั ง หากตกลงกัน ไม่ ได้ ใหประธานที่ ประชุมจับสลากว่ าผู้ ใด           
จะเป็นผู้จับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด                  
อย่างเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเทากัน                  
โดยเขียนข้อความวา “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ไดร้ับเลือกเป็นประธานสภาทอ้งถิ่น”” 

  ข้อ 39 “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 62              
วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ” 
  ข้อ ๖๒ “เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น

เสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา
ก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม” 
 ข้อ ๑๐๙ “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ 
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  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด” 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้แจ้งระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้            
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ  

ได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามระเบียบฯ  
ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งไปนั้นกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
แต่ไม่เกิน 7  คน  เชิญท่านอภิชาติครับ 

นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่14  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 จำนวน 3 คนครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอ                
ประธานสภาฯ   มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566          
จำนวน  3  ท่าน โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ    
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.25๖6 จำนวน 3 ท่าน  ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี จำนวน 3 คน เริ่มจากคนที่ 1 เรียงไปจนครบ            
3 คน ในกรณีที่สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อย
กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง          
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เชิญท่านอุ่นครับ  
 

นายอุ่น  มุ่งดี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น   มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9        
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ผมขอเสนอนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 19 เป็นคณะกรรมการ 

แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 25๖6 คนที่ 1 ครับ 

 
 
 
 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านรจณาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรจณา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจณา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20  ดิฉันขอรับรองค่ะ 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านสมพรครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสมพร สาพา   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ดิฉันขอรับรองค่ะ 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน
ประธานสภาฯ   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
    25๖6 คนที ่1 เพ่ิมเติม ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ให้นายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  19 เป็นกรรมการแปรญัตติ           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6           
คนที่ 1  

ลำดับต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการ          
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖6 คนที่ 2 เชิญท่านลัดดาครับ 

  

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ดิฉันขอเสนอนายปรีชา บุญเหลี่ยมค่ะ 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านละมัยครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ผมขอรับรองครับ 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านปฐมครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายปฐม โชคลาภ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปฐม โชคลาภ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11            
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11  ผมขอรับรองครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นายเดชรัตน์ ... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน
ประธานสภาฯ   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
    25๖6 คนที ่2 เพ่ิมเติม ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ให้นายปรีชา บุญเหลี่ยม เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 คนที่ 2 

ลำดับต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการ          
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖6 คนที่ 3 เชิญท่านทอฝันครับ 

 

นางสาวทอฝัน นึกรัก  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวทอฝัน นึกรัก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15            
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15  ดิฉันขอเสนอท่านสมชาย ปิตะคำค่ะ 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14              
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ผมขอรับรองครับ 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านเสมาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเสมา มณฑาลพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเสมา มณฑาลพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13              
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  ผมขอรับรองครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน
ประธานสภาฯ   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     
    25๖6 คนที ่3 เพ่ิมเติม ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

ให้นายสมชาย ปิตะคำ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 คนที่ 3 

สมาชิกสภาฯ ก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 ครบทั้ง 3 คนแล้ว       
ดังนี้ 

  1. นายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
2. นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 

  3. นายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 
 

/ก่อนจะเข้า… 
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     ก่อนจะเข้าระเบียบวาระต่อไป ท่านเลขานุการสภาฯ มีเรื่องที่จะ
    นัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญครับ 
 

นายสมชาย  ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 109 วรรคแรกและวรรคสอง 
เลขานุการสภาฯ   “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น              
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ 
    เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะ            
    นั้น ๆ” ดังนั้น ในนามของเลขานุการสภาฯ จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  

ผมขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ หลังจากเลิกประชุมสภาฯ           
แล้ว ขอเชิญประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ              
แปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                  
พ.ศ. 2566 ครับ 

5.4 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน งบประมาณอนุมัติ 52,800.- 
บาท (เอกสารหมายเลข 3)    

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 

นายสมชาย ลับแล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)    ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน                 
    งบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
    ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

/หลักการ… 
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   หลักการ 
ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย           
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดิน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน งบประมาณอนุมัติ 52 ,800.- บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความเดิม) คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดินภายใน
ห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  8  บ้ า น ค ล อ งปู น  ช่ ว งที่  1               
ขน าด ค วาม ก ว้ า ง  5  เม ต ร  ย าว  4 5  เม ต ร                   
หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 225               
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.75 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี พ้ืนที่            
ไม่น้อยกว่า 168.75 ตารางเมตร เป็นไปตาม
รูปแบบที่ อบต.สระขวัญกำหนด  
งบประมาณอนุมัติ จำนวน 52,800.- บาท  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดินภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่  8 บ้านคลองปูน ขนาดความกว้าง              
4  เมตร ย าว  1 2 0  เมตร หนา 0 .2 0  เมต ร            
หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  131.25 ตารางเมตร  
เป็นไปตามรูปแบบที่ อบต.สระขวัญกำหนด  
งบประมาณอนุมัติ จำนวน 52,800.- บาท   

 
   เหตุผล 

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลอง
ปูน งบประมาณอนุมัติ 52,800.- บาท เนื่องจากประมาณการระยะทางที่
จ ะ ด ำ เนิ น ก า รค ล าด เค ลื่ อ น จ าก ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ซึ่ ง ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพ่ือพิจารณาให ้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดินภายใน
หมู่ บ้ าน หมู่ ที่  8 บ้ านคลองปูน งบประมาณอนุมัติ  52 ,800.- บาท            
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ 
ดังนี้ 

5.5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
จำนวน 450,000 .- บาท เพื่ อจ่ ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้ว                
ด้านหน้าอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ (เอกสาร               
หมายเลข 4)     

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

    หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 450,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองคการบริหารสวน             
ตำบลสระขวัญ 

    เหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะดำเนิน

โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
สระขวัญ เพ่ือเแสดงแนวเขตที่ดินอยางชัดเจนของสวนราชการ รวมทั้ง 
สร้างความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สระขวัญไม่ให้เกิดการสูญหาย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดว่า “การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ 
รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที่  อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียด            
การโอน ดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
จำนวน 450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการกอ่สร้างรั้ว
ด้านหน้าอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เป็นไปตามรูปแบบที ่อบต.สระขวญักำหนด 
งบประมาณทีโ่อน 450,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน 450,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 7 ลำดับที่ 23 

1 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณอนุมัติ 500,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 92,057.70.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 50,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 42,057.70.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 50/244 
 

/ตั้งจ่ายเป็น... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 

 

2 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง                     
งบบุคลากร หมวดเงิน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจา่ย
เงินเดือนขา้ราชการหรือพนักงานสว่นท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 2,427,516.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 388,389.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 300,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 88,389.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 44/244 

3 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง                     
งบบุคลากร หมวดเงิน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจา่ย
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 
งบประมาณอนุมัติ 995,400.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 348,109.12.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 100,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 248,109.12.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 47/244 

 รวมโอนลด 450,000 บาท 

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

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
จำนวน 450,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

/5.5.2 ขอความเห็นชอบ…. 
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5.5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 5)    

 

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 200 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น                
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

    เหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ หมายเลข
ครุภัณฑ์  1187 -57 -001 เนื่ องจากปัจจุบันห้องน้ ำหลังดั งกล่ าว              
มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะต่อการให้บริการประชาชน              
จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ถูกสุขลักษณะอนามัย  แต่ เนื่ องจากไม่ ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายไว้                
จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลดที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม 

 

/ระเบียบฯ… 
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ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ทั้งนี้ 
รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที่  อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียด          
การโอน ดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ย ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรบัปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำองคการบรหิารสวนตำบลสระขวญั เป็นไปตาม
รูปแบบที ่อบต.สระขวัญกำหนด 
งบประมาณที่โอน 200,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน 200,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 8 หน้าท่ี 7 ลำดับที่ 13 

1 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ยค่าวสัดุสนาม 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 50,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 34/244 

2 

แผนงานการรกัษาควมสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั งบบคุลากร หมวดเงิน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนขา้ราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิน่ 
งบประมาณอนุมัติ 202,620.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 152,620.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 150,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,620.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี        
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 64/244 

 รวมโอนลด  200,000.- บาท 

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

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
200 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ            
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

/5.5.3 ขอความเห็นชอบ…. 
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5.5.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  30,000.-  บาท               
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 6) 

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 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  30 ,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ            
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
30,000.- บาท 

    เหตุผล 
ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความ

ประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30 ,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็น            
ต้ อ งโอนประมาณ รายจ่ าย ไปตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่ เ พ่ื อจั ดซื้ อ                
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง                 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯจึงต้องเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผล… 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8  แกนหลัก               
(8  core) และ 16 แกนเสมือน (16  Thread) และมี เทคโนโลยี เพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด            
ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วย
ป ระมวลผลกล าง แบ บ  Graphics Processing Unit ที่ ส าม ารถ ใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด            
ไม่น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ              
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
480 GB จำนวน 1 หน่วย 

     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง 
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
     ทั้งนี้รายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์  
ประเภทรายจา่ย ครภุัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน  30,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 
งานประมวลผล แบบท่ี 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
30,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อน 30,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 30,000.- บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าเช่าบา้น  
งบประมาณอนุมัติ 48,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 42,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 12,000.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 40/244 

- นายเดชรัตน์… 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  
30,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 
385,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 7)    

 

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 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ จำนวน 385,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง      
โรงจอดรถองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

    เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะดำเนินโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เพ่ือให้มีสถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์อย่างเพียงพอ อำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนิน
โครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความ 

/ จำเป็นต้อง… 
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 จำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนิน
โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนด
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด            
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ             
จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ รูปแบบ
รายการเป็นไปตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ 
จำนวน 385,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการกอ่สร้าง 
โรงจอดรถองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เป็นไปตามรูปแบบ
ที ่อบต.สระขวัญกำหนด 
งบประมาณที่โอน 385,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 385,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 8 ลำดับที่ 26 

1 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร หมวดเงิน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจา่ย
เงินเดือนขา้ราชการหรือพนักงานสว่นท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 557,160.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 198,535.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 169,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 29,535.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 114/244 

2 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสุข 
งบดำเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบั
การปฏิบตัริาชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ  
เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 40,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 27,912.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 21,600.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 6,312.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี        
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 121/244 

3 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ                      
งานสาธารณสุขอืน่ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 156,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 156,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 140,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 16,000.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี        
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 130/244 

 

/ตั้งจ่ายเป็น... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
 

4 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ                       
งานสาธารณสุขอืน่ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย                  
ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้
ลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 88,880.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 54,400.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 34,480.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 134/244 

 รวมโอนลด 385,000.- บาท 

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

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 
385,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.5.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า           
ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 (เอกสารหมายเลข 8)    

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 
 
 

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

    หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 350,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 

 

    เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะดำเนินโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟาแสงสวางราย
ทางทําใหเกิดความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจร งบประมาณจำนวน 
350,000.- บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนิน
โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนด
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด             
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ                 
จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ รูปแบบ
รายการเป็นไปตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 เป็นไปตามรปูแบบท่ี อบต.สระขวัญ
กำหนด 
งบประมาณที่โอน 350,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 350,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าท่ี 68 ลำดับที่ 9 
 

1 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบตัิ
ราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ เพื่อจา่ย
เป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจกัร 
งบประมาณอนุมัติ 300,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 177,937.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 100,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 77,937.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 17/244 

/ตั้งจ่ายเป็น… 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 

 

2 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบตัิ
ราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ เพื่อจา่ย
เป็นคา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.-  บาท 
โอนเพิ่ม 200,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 202,900.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 100,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 102,900.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 18/244 

3 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ย วัสดคุอมพิวเตอร ์
งบประมาณอนุมัติ 100,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 100,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 100,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 33/244 

4 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงิน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจา่ยเงินเดือนข้าราชการหรือพนกังานส่วน
ท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 50,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 59/244 

 รวมโอนลด 350,000.- บาท 

 

 

 

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

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
350 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า             
ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.5.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 21 (เอกสารหมายเลข 9)    

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 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 350,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เหตุผล… 
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    เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะดำเนินโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 21 เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟาแสงสวางรายทางทําให
เกิดความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจร โดยพ้ืนที่ที่จะดำเนินการอยู่
บริเวณหมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ งบประมาณจำนวน 350,000.- บาท 
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอน
ประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ รูปแบบรายการเป็นไปตาม
รูปแบบที่ อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน  หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 21 เป็นไปตามรูปแบบที ่
อบต.สระขวัญกำหนด 
งบประมาณที่โอน 350,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 350,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าท่ี 79 ลำดับที่ 59 

1 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ยวสัดุกอ่สรา้ง 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
โอนเพิ่ม 100,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 130,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 130,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 28/244 

2 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ยวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 100,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 100,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 29/244 

 

 

/ตั้งจ่ายเป็น... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 

 

3 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนนิงาน  
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ย วัสดสุำนกังาน 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 73/244 

4 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนนิงาน  
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ย วัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณอนุมัติ 200,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 176,080.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 100,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 76,080.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 74/244 

 รวมโอนลด 350,000.- บาท 

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

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
350 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้า               
ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 – 21 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

 

/5.5.7 ขอความเห็นชอบ…. 
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5.5.7 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ าย ครุภัณ ฑ์สำนั กงาน  จำนวน 14 ,910 .- บาท               
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 14 ,910.- บาท 
(เอกสารหมายเลข 10)    

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 ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่ วไป                
งานบริหารงานคลั ง งบลงทุ น หมวดค่ าครุภั ณฑ์  ประเภทรายจ่ าย                    
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 ,910.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา             
จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 14,910.- บาท     

เหตุผล 
ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 14 ,910.- บาท เพ่ือใช้รองรับผู้มา
ติ ดต่ อป ระสาน งานที่ กอ งคลั ง  แต่ เนื่ อ งจาก ไม่ ได้ ตั้ ง งบประมาณ             
รายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เพ่ือจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563            
ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป             
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบฯจึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ทั้งนี้  การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกิน             
สองปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) โซฟาหนัง ขนาด 3 ที่นั่ง 
2) หุ้ม PVC ขาพลาสติก 
3) ขนาด 195 x 80 x 78 ซม. 
สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

/ตั้งจ่ายเป็น... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์  
ประเภทรายจา่ย ค่าครภุัณฑ์สำนกังาน  
จำนวน  14,910.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา 
จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 14,910.- บาท 
งบประมาณทีโ่อน 14,910.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 14,910.- บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 63,900.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 63,900.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 14,910.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 48,990.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 45/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประ เภท รายจ่ าย  ครุภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน  จำนวน  1 4 ,9 1 0 .- บ าท               
เพ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อ โซฟา จำนวน 1  ตัว ๆ ละ 14 ,910.- บาท                
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.5.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  22,000.-  บาท               
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 11)  

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

/หลักการ… 
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    หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่ วไป             
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  22 ,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 22,000.- บาท  

เหตุผล 
ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน               
1 เครื่อง ๆ ละ 22 ,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่              
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอน
ประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯจึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก             
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
4 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด            
ไม่น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
GB จำนวน 1 หน่วย 

 
 

/- มีจอภาพ… 
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366  x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 

     - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

   10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ 
ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth 

สำหรับรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์  
ประเภทรายจา่ย ครภุัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน  22,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรบังานประมวลผล  
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อน 22,000.- บาท 
งบประมาณหลังโอน 22,000.- บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่ม 
ต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 63,900.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 48,990.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 22,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 26,990.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 45/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  
22,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 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 เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสระแก้ว  

เรื่องถนนชำรุดหมู่ที่ 3 ให้ อบต.เร่งดำเนินการซ่อมแซม ตอนนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยการนำยางมะตอยไป
ซ่อมตรงคอสะพานที่ชำรุดแล้วครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมชาย ปิตะคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3         
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่ได้ดำเนินการ 

ซ่อมแซมถนนให้ครับ และชาวบ้านฝากขอบคุณท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญมาด้วยครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอุ่น มุ่งดี    เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ ที่  9                   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่นำลูกรังมาลง 

บริเวณ ไหล่ทางในหมู่บ้ านให้ครับ  หากปีต่อไปมี งบประมาณให้ อีก            
ทางหมู่ท่ี 9 ขออีกประมาณ 40 เที่ยวครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านรจนาครับ 
ประธานสภาฯ 

นางรจณา กรองทรัพย์   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจณา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20  ดิฉันมีเรื่องเดือดร้อนคือ เสียงไร้สายไม่ดังช่วงบ้านหนองห้าง ทำให้การ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง จึงขอฝากท่านผู้บริหารช่วยดำเนินการ
ซ่อมแซมใหด้้วยค่ะ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายธวัชชัย... 
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นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ขอตอบเรื่องเสียงไร้สายของหมู่ที่ 20 ทีไ่ม่ดัง ทางองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญจะแจ้งช่างให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ   
และผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดโครงการคลิ นิกเกษตรเคลื่อนที่             
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานครับ  ในงานจะมีการเปิด             
บูธสินค้าของเกษตรกร จึงอยากเชิญชวนพ่ีน้องชาวตำบลสระขวัญมา 
ร่วมงานครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ 

นายมงคล พันทอง   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19   สำหรับหมู่ที่ 19 มีเรื่องที่จะแจ้งทางผู้บริหารทั้งหมด 3 เรื่องครับ เรื่องแรก  

ถนนชำรุดเส้นบ้านโคกอีแซว เนื่องจากฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังทำให้การ
เดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนลำบาก ผมอยากขอลูกรังไปซ่อมแซม
ประมาณ 10 เที่ยวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนครับ  เรื่องที่สอง การวาง          
ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 19 ตอนนี้ทางช่างได้ลงไปวัดระยะให้เรียบร้อยแล้วครับ 
สุดท้ายเรื่องที่สาม แจ้งไฟฟ้ารายทางดับ เวลาที่ประชุมชาวบ้านก็จะ
สอบถามตลอดว่าจะมาซ่อมตอนไหนเพราะไฟฟ้ารายทางดับมานานแล้ว  
ฝากไว้ด้วยครับ อีกเรื่องผมขอเสนอต่อผู้บริหารให้ย้ายเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม
แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานให้ย้ายมาไว้ตรงจุดสำคัญครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

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

สระขวัญจะให้ช่างลงพ้ืนที่ ไปดูก่อนครับ  ส่วนเรื่องไฟฟ้ารายทางดับ                 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจะแจ้งให้ช่างลงไปตรวจสอบอีกครั้ง
ครับเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมให้อย่างเร่งด่วนครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญทา่นสมพรครับ 
ประธานสภาฯ 
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นางสมพร สาพา   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ดิฉันขอสอบถามเรื่องการวางท่อระบายน้ำ พอจะมีงบประมาณในการ 

ซ่อมแซมให้หรือไม่คะ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก   

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านกฤษฎาครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ เลขานุการนายกองค์การ
เลขานุการนายกฯ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ผมขอนำเรียนชี้แจงแต่ละหมู่ ดังนี้ 

หมู่ที่  9 เรื่องขอลูกรัง 40 เที่ยวนั้น ตอนนี้ทางอบต.ยังไม่มี
งบประมาณในการดำเนินการครับ แต่จะลองหางบประมาณให้อีกครั้ง         
นะครับ หมู่ที่ 20 เรื่องเสียงไร้สายไม่ดังโซนหนองห้าง ผมจะสอบถามทาง
กองช่างอีกครั้งว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหา
ให้ครับ หมู่ที่ 19 เรื่องขอลูกรังไปซ่อมถนนที่ชำรุดนั้น ทางทีมงานผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่งบประมาณขอปรึกษากันก่อนว่าจะมีงบประมาณคงเหลือ         
ตัวไหนที่จะโอนมาเพ่ือซ่อมแซมได้บ้างครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้าดับ ทาง อบต. 
ยั งไม่ ได้ รับ เรื่องเลยครับ  หากยั งไม่ ได้ ยื่ น เรื่องก็ ให้ มาเขียนคำร้อง           
เพ่ือดำเนินการต่อไปครับ หมู่ที่ 10 เรื่องการวางท่อระบายน้ำนั้นติดปัญหา
ตรงเรื่องที่ดินเนื่องจากบริเวณที่จะดำเนินการเป็นที่ดิน สปก. ตอนนี้           
ทาง อบต.สระขวัญ กำลังหาวิธีแก้ไขให้ครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวลัดดา อำนวย   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ดิฉันมีเรื่องที่จะแจ้งทางผู้บริหารทั้งหมดสี่เรื่องค่ะ เรื่องแรกท่อระบายน้ำ          

จุดทางเข้าวัดระบายน้ำไม่ทันทำให้น้ำไหลเข้าไร่สวนที่นาของชาวบ้านทำให้
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  ขอสอบถามทางผู้บริหารว่า            
พอจะมีงบประมาณในการเปลี่ยนท่อระบายน้ำหรือไม่คะ เรื่องที่สอง            
เรื่องการตั้งงบประมาณในร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการเปิดจุดไฟฟ้ารายทาง งบประมาณลดลงจากเดิมที่ ขอไป            
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจว่างบประมาณต้องกระจายให้หลายหมู่ เรื่องที่สาม 
ถนนลูกรังเส้นซอยหมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อยไปหมู่ที่ 20 บ้านคลองอ่าง 
และซอยพานบุญ หมู่ที่  16  บ้านคลองจานน้อยเชื่อมหมู่ที่  12 บ้าน             
ทุ่งหินโคน อยากได้ลูกรังไปลงค่ะ เรื่องที่สี่ เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์เอียงใกล้ล้ม
แล้วกลัวว่าหากปล่อยไว้นานจะเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ ใช้ถนน               
ได้มาเขียนคำร้องทั่วไปไว้นานแล้วค่ะ ขอช่างเร่งดำเนินการให้ด้วยค่ะ 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายจะตุรงค์ หาดซาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจะตุรงค์ หาดซาย รองนายกองค์การ             
รองนายก อบต.สระขวัญ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องที่ไฟฟ้าดับไม่น่าจะช้านะครับ ถ้าท่าน            

ได้มายื่นคำร้องทั่วไปแล้ว เพราะทางทีมผู้บริหารเข้าทำงานทุกวันครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ผมขอเสนอเรื่องการลงลูกรัง ช่วงนี้ไม่เหมาะสมครับเนื่องจากเป็นฤดูฝน  

หากลงลูกรังช่วงนี้เท่ากับเอาดินไปละลายน้ำทิ้งครับ ถ้าจะลงลูกรังผมอยาก
ให้ลงหน้าแล้งครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ครับที่ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประธานสภาฯ   เรื่องการลงลูกรัง สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องใด 

อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้  ขอบคุณทุกท่าน               
ผมขอปิดการประชุมครับ 

   

ปิดประชุม เวลา  14.00 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สมชาย  ลับแล      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสมชาย  ลับแล) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (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 
 


