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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 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.นางสาวพิยดา จุระกัน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13.นายศุภอัชณ์ พนมสัย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14.นางสาวชุติกาญจณ์ ชาวัลย์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ     1.1 แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 
        1.2 แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน
    ตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
     1) นางสาวมาริณีย์ เคนพะนาน ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
    ชำนาญการ 
     2) นางสาวกิตติยา กำปั่นทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ   
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เอกสาร
หมายเลข 1) 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
     ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

/การแก้ไข… 
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การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

     ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมล่วงหน้าเพื ่อให้สมาชิก
    ทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำ            
    ใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  (รองประธานสภาฯ ได้อ่านรายงาน
    การประชุมไปจนครบทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
    หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด
    เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
    โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง          19      เสียง 
 ไม่รับรอง        -        เสียง 
 งดออกเสียง    2        เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องด่วน    
 5.1 ขอความเห็นชอบให้นายสุพงษ์ ช่างนับ พ้นจากตำแหน่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ตั้งแต่ วันที่  2 
พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีมติ เห็นชอบเลือก
ประธานสภาฯ   นายสุพงษ์  ช่างนับ เป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่ วนตำบล           
    สระขวัญ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งแรก 
    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นั้น 
     เนื่องจาก นายสุพงษ์ ช่างนับ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ ได้โอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
    ตำบลศาลาลำดวน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตามมาตรา 57 
    วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
    พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ กำหนดว่า 
    “เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของ
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง” ดังนั้น 
    เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญพิจารณาให้นายสุพงษ์ ช่างนับ  พ้นจาก
    ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ตั้งแต่วันที่ 2 
    พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
     ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็ น ชอบ ให้
    นายสุพงษ์ ช่างนับ พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

         5.2 พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
 สระขวัญ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ ได้มีมติ เห็นชอบให้
ประธานสภาฯ    นายสุพงษ์ ช่างนับ พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น จึงทำให้ตำแหน่ง
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่างลง ซึ่งตามระเบียบ
     

/กระทรวงมหาดไทย… 
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    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ (2) “เมื่อประธานสภา
    ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง
    ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น             
    รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทน
    ตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
    เลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้น
    คราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
    จึงต้องให้สภาฯ พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
    สระขวัญแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ทั้งนี้ การเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นนั้นให้เลือกพนักงานหรือ
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภา
 ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้  ให้คำนึงถึงความรู้
 ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้หมายความถึงปลัด
 องค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
 องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง “ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือก
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
 งานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้ งนี้   ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถ             
 อัน เป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่ วนตำบล  และระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 18 (วรรคหนึ่ง) “ให้สภา
 ท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 (วรรคสอง) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วน
 ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เท่านั้น 

 สำหรับหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นและวิธีการเลือกเลขาฯ 
 นั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 

     ข้อ ๑๙ “เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
 
 

/(๒) ชี้แจงกฎหมาย… 
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     (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ 
    หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
    ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
     (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา
    ท้องถิ่น 
     (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
     (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
     (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะ
    เปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
     (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
     (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
    สภาท้องถิ่น 
     (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอ่ืนตามที่
    ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
     ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือ           
    มีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่             
    ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานของ        
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
    เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ” 
     ข้อ ๒๖ “เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมา           
    ครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภา
    ท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุม
    ชั่วคราว เพ่ือดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธาน                
    ที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ ถ้าในระหว่าง
    การเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี              
    เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่  ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียหรือ             
    ถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และนำความในข้อ ๗ และ  
    ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอม
    ปฏิบัติหน้าที่ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าว             
    พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการประชุมนั้น และให้ดำเนินการเลือกประธาน
    ทีป่ระชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพ่ือดำเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น” 
     ข้อ ๑๓ “วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นนำวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นข้อ๑๒ ใช้โดยอนุโลม” 
 
 

/ข้อ ๑๒ “วิธีเลือก… 
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     ข้อ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘             
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
     กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
    ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่ งคนให้เลือกรองประธาน             
    สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับ
    ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี” 
     ข้อ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น           
    แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
    เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
    สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน  และให้สมาชิกสภา
    ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
    ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
    คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ ได้รับเลือก                               
    ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
    นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
    อีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
     วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙   
    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ให้ที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
    คะแนน 
     วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
    คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
    หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
    ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
    จำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า 
    “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียว” นอกนั้นเขียนข้อความ
    ว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”” 
     ข้อ ๑๔ "ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
    ตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

ลำดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

นายสมชาย  ปิตะคำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3   ผมขอเสนอ นายสมชาย  ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นเลขานุการสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญครับ 
 

/นายเดชรัตน์… 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายละมัย สินธน    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18   ผมขอรับรองครับ 
 

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

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ    หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี ถือว่า นายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 4  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 14 ครับ 

 

มติที่ประชุม  เลือกนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เนื่องจากนายสมชาย ลับแล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ   สภาฯ ดังนั้น เมื่อสภาฯ มีมติเลือกนายสมชาย ลับแล เป็นเลขานุการสภาฯ  

ในวาระที่ผ่านมา จึงทำให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ            
มีไม่ครบจำนวน 3 คน ทำให้ต้องมีการ เลือกกรรมการตรวจรายงาน              
การประชุมสภาฯ คนใหม่แทนนายสมชาย ลับแลครับ ผมจึงขอบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวเข้าวาระการประชุมเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องด่วนครับ 
 

5.3 พิจารณาให้ นายสมชาย ลับแล พ้นจากหน้าที่กรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ 106  “กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ ได้รับ

มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่” 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ผมจึงขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ 

ท่านใดเห็นชอบให้ นายสมชาย ลับแล พ้นจากหน้าที่กรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ โปรดยกมือ  

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

    5.4 พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
สระขวัญแทนนายสมชาย ลับแล 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย  ลับแล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น              
เลขานุการสภาฯ    พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)     หมวด ๘ 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 

    (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น                  
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน  
เจ็ดคน 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี 
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาล
แต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด” 

ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ 
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ 
สภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณา
กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 

ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
/(๓) คณะกรรมการ… 
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(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 

ข้อ ๑๐๖ “กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ ได้รับ

มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่” 
ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี  
ผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘            
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธาน 
สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับ
ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี” 

ข้อ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น                 
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

 
/วิธีการเสนอ... 
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วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้
รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๓๙ “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรค
หนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ” 

ข้อ ๖๓ “สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้อง
กล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน” 

  ข้อ ๑๔ “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาฯ    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแทนนายสมชาย ลับแล  

เชิญท่านวัฒนาครับ 
 

นายวัฒนา ด่านชนะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา ด่านชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ผมขอเสนอนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการตรวจ  

รายงานการประชุมสภาฯ ครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16   ขอรับรองคะ่ 
 
 
 

/นางสาวทอฝัน...   
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นางสาวทอฝัน  นึกรัก   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวทอฝัน  นึกรัก สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15   ขอรับรองคะ่ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นางสมพร สาพา   

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญแทนนายสมชาย ลับแล 

มติที่ประชุม  เลือกนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เป็นกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแทนนายสมชาย ลับแล 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
            6.1 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
            6.1.1 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ เส้นบ้านนายละม่อน สินธน
    งบประมาณอนุมัติ 350,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่  227/244  (เอกสาร
    หมายเลข 2) 
 

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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ เส้นบ้านนายละม่อน สินธน 
    งบประมาณอนุมัติ 350,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที ่ 227/244  โดยมี
    รายละเอียด ดังนี้   

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความเดิม) คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้               
เส้นบ้านนายละม่อน สินธน ขนาดความกว้าง                 
4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร              
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็นไปตาม
รูปแบบที่อบต.สระขวัญกำหนด งบประมาณอนุมัติ 
จำนวน 350,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไขครั้งที่ 9 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 17 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 227/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้               
เส้นบ้านนายละม่อน สินธน ขนาดความกว้าง                 
4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร               
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็นไปตาม
รูปแบบที่อบต.สระขวัญกำหนด งบประมาณอนุมัติ 
จำนวน 350,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไขครั้งที่ 9 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 17 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 227/244 

 
   เหตุผล 

     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  18             
    บ้านคลองมะละกอใต้ เส้นบ้านนายละม่อน สินธน งบประมาณอนุมัติ  
    350,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที ่ 227/244 เนื ่องจากระบุหน้าใน
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    คลาดเคลื่อนไปจากที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
     

/แก้ไข ครั้งที่ 9… 
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    แก้ไข ครั้งที่ 9 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
    เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ 
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจ
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นต้อง
    เสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือพิจารณา
    ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านคลองมะละกอใต้ เส้นบ้านนายละม่อน สินธนดังกล่าว
    ข้างต้น โปรดยกมือ 
 

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

               6.1.2 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
    โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย เส้นบ้านผู้ใหญ่เก่า งบประมาณ
    อนุมัติ 350,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 225/244  (เอกสารหมายเลข 3) 

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 ประเภทรายจ่ายค่า
    ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย เส้นบ้านผู้ใหญ่เก่า งบประมาณ
    อนุมัติ 350,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 225/244 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความเดิม) คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต               
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย                 
เส้นบ้านผู้ใหญ่เก่า ขนาดความกว้าง 4 เมตร               
ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง            
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็นไปตามรูปแบบ               
ที่อบต.สระขวัญกำหนด งบประมาณอนุมัติ                
จำนวน 350,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 9 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 16 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 225/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต               
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย                 
ซอยบ้านผู้ใหญ่ใหญ่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร               
ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง           
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เป็นไปตามรูปแบบ           
ที่อบต.สระขวัญกำหนด งบประมาณอนุมัติ               
จำนวน 350,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 9 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 16 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 225/244 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้าน
    คลองจานน้อย เส้นบ้านผู้ใหญ่เก่า งบประมาณอนุมัติ 350,000.- บาท 
    ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                  
    หน้าที่ 225/244 เนื่องจากในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    แก้ไข ครั้งที่ 9 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 16 ระบุว่า “ซอยบ้านผู้ใหญ่ใหญ่” 
    ดังนั้น เพ่ือให้ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข          
    ครั้งที่ 9 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 16  จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
    คำชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ ดั งกล่าว ซึ่ งตามระเบียบกระทรวง            
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 
/ข้อ 29 กำหนดว่า... 
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    ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
    งบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
    ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
    จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    สระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
    ทุกท่านได้รับครับ     
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย เส้นบ้านผู้ใหญ่เก่าดังกล่าวข้างต้น 
    โปรดยกมือ 
 

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

               6.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 รายการ ดังนี้ 

6.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง              
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11 บ้ านโคกสำราญ คุ้ มบ้ านน้ อย                      
(บ้านนายสมพงษ์ สวัสดี ถึงบ้านนางบุญช่วย กุดไธสง) ขนาดความกว้าง               
4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 415,000.- 
บาท (เอกสารหมายเลข 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...   
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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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
    หมู่ที่  11 บ้านโคกสำราญ คุ้มบ้านน้อย (บ้านนายสมพงษ์ สวัสดี ถึงบ้าน           
    นางบุญช่วย กุดไธสง) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 
    เมตร งบประมาณจำนวน 415,000.- บาท   

 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11 บ้าน         
    โคกสำราญ คุ้มบ้านน้อย (บ้านนายสมพงษ์ สวัสดี ถึงบ้านนางบุญช่วย              
     กุดไธสง) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
    งบประมาณจำนวน 415 ,000.- บาท เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา 
    เดินทางได้สะดวก และมีความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนิน                
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  11 บ้านโคกสำราญ              
    คุ้มบ้านน้อย (บ้านนายสมพงษ์  สวัสดีถึงบ้านนางบุญช่วย กุดไธสง)            
    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 
 
 
 

/โอนลด… 
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โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก             
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ เส้นบา้นนายสมบรูณ ์อ่ำศรี  
งบประมาณอนุมัติ 415,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 415,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 415,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 หน้าที่ 223/244 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก               
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ  คุม้บ้านน้อย (บา้นนายสมพงษ์ สวสัดี 
ถึงบ้านนางบุญช่วย กดุไธสง) ขนาดความกวา้ง 4 เมตร                          
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณที่รับโอน 415,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 415,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งท่ี 10 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ           
     คุ้มบ้านน้อย (บ้านนายสมพงษ์ สวัสดี ถึงบ้านนางบุญช่วย กุดไธสง) ขนาด
    ความกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 
    415,000.- บาท  โปรดยกมือ 
 

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

     6.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน งบประมาณจำนวน
    52,800.- บาท (เอกสารหมายเลข 5) 

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
    สิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน             
    หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน งบประมาณจำนวน 52,800.- บาท 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน 
    ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.20เมตร หรือ         
    มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.75 
    เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 168.75 
    ตารางเมตร งบประมาณจำนวน 52,800.- บาท เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวยัง
    ไม่มีถนน ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก และมี
    ความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดินภายใน
    หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
    จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือ
    ดำเนินโครงการฯ 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 
 

โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง งบลงทุน                
หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทรายจา่ยคา่ก่อสรา้งสิ่ง
สาธารณปูการ เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี             
เสรมิเหลก็ หมู่ที่ 8 บ้านคลองปูน  
งบประมาณอนุมัติ 147,700.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 147,700.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 52,800.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 94,900.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 หน้าที่ 234/244 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการก่อสรา้งถนนดินภายในหมู่บา้น                
หมู่ที่ 8 บ้านคลองปนู  
งบประมาณที่รับโอน 52,800.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 52,800.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 5 ลำดับที่ 9 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่ 8 บ้านคลองปูน  
    งบประมาณจำนวน 52,800.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

6.2.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อ             
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน งบประมาณจำนวน 
410,000.- 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 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน             
    หมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน งบประมาณจำนวน 410,000.- บาท 

     เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน 
    งบประมาณจำนวน 410 ,000.- บาท เนื่องจากพ้ืนที่หมู่ที่  19 บ้าน           
    หนองโสน เมื่อถึงช่วงฤดูฝน น้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มี                
     

/ทางระบายน้ำ… 
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    ทางระบายน้ำ ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
    ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน อำนวยความสะดวก
    แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน จึงมีความจำเป็นต้อง
    ดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน 
    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 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

1 

แผนงานเคหะและชุมชน                                                 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน                    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ 1,374,701.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 233,201.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 200,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 33,201.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 หน้าที่ 155/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 19 บ้านหนองโสน  
งบประมาณท่ีรับโอน 410,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 410,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 22 

2 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ            
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 50,000.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 50,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2565 หน้าที่ 162/244 

3 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ เพือ่จ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 30,000.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 30,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2565 หน้าที่ 162/244 

/โอนลด... 
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โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่

4 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                             
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 
อื่น ๆ   เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง                 
(ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง) 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 30,000.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 30,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 167/244 

 

5 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                             
งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 2,427,516.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 888,389.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 100,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 788,389.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 44/244 

 รวมโอนลด 410,000.-  บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน 
    งบประมาณจำนวน 410,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

 

 

/6.2.4 ขอความเห็นชอบ… 
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6.2.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง               
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ (กลุ่มบ้านใหม่ไพรวัลย์) 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ
จำนวน 400,000.- บาท (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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            
    หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ (กลุ่มบ้านใหม่ไพรวัลย์) ขนาดความกว้าง 4 เมตร    
    ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 400,000.- บาท 

 

   เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7 บ้านใหม่           
    ไพ รวั ล ย์  (ก ลุ่ ม บ้ าน ให ม่ ไพ รวั ล ย์ ) ข น าด ค ว าม ก ว้ า ง  4  เม ต ร                
    ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 400 ,000.- บาท 
    เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้สะดวก และมีความปลอดภัย            
    จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            
    หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ (กลุ่มบ้านใหม่ไพรวัลย์) แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
    งบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่เ พื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว  ซึ่งตาม ระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
    เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
    ท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที่ อบต.
    กำหนด โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

/โอนลด... 
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โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตี              
ด้วยแอสฟัลติก หมู่ที่ 7 บา้นใหมไ่พรวลัย์  
งบประมาณอนุมัติ 400,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 400,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 400,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 239/244 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก               
หมู่ที่ 7 บ้านใหมไ่พรวลัย์ (กลุ่มบา้นใหมไ่พรวลัย์)                 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณที่รับโอน 400,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 400,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข 
ครั้งท่ี 11 หน้าท่ี 6 ลำดับที่ 1 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ 
    (กลุ่มบ้านใหม่ไพรวัลย์) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 
    0.15 เมตร งบประมาณจำนวน 400,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

6.2.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขต           
ทอประปา หมูที่ 17 บ้านเนินสะอาด (กลุมคลองคันฉอไปบานนายบุญสิน
สระนัทธี) งบประมาณจำนวน 41,100.- บาท (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 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตทอประปา หมูที่  17             
    บ้านเนินสะอาด (กลุมคลองคันฉอไปบานนายบุญสิน สระนัทธี) งบประมาณ
    จำนวน 41,100.- บาท 

 
 
 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะดำเนิน โครงการขยายเขตทอประปา หมูที่  17 บ้ านเนินสะอาด            
    (กลุมคลองคันฉอไปบานนายบุญสิน สระนัทธี) งบประมาณจำนวน 
    41,100.- บาท เนื่องจากปัจจุบันนี้ ในช่วงฤดูแล้งการให้บริการน้ำประปา
    ในพ้ืนที่ หมูที่ 17 บ้านเนินสะอาด ยังไม่เพียงพอแก่การอุปโภค-บริโภค            
    ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับความต้องการใช้น้ำ             
    มีมากข้ึนอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล
    สระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อ ให้บริการน้ำในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 
    บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และประชาชนมีน้ำไวอุปโภคบริโภค
    อย่างเพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการขยายเขตทอประปา    
    หมูที่ 17 บ้านเนินสะอาด (กลุมคลองคันฉอไปบานนายบุญสิน สระนัทธี) 
    แต่เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้จึงมีความจำเป็นต้องโอน
    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 
 
 
 
 

/โอนลด... 
 



26 
 

 

โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา งบดำเนนิงาน  
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบตัิ
ราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ เพื่อจา่ยเป็น
ค่าโครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ
งบประมาณอนุมัติ 200,000.- บาท  
งบประมาณกอ่นโอนลด 62,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 41,100.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 20,900.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2565 หน้าที่ 101/244 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง  
ประเภทรายจา่ยค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการขยายเขตทอประปา หมทูี่ 17                           
บ้านเนินสะอาด (กลมุคลองคนัฉอไปบานนายบุญสิน สระนัทธี) 
งบประมาณที่รับโอน 41,100.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 41,100.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม             
ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 7 ลำดับที่ 20 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าโครงการขยายเขตทอประปา หมูที่ 17 บ้านเนินสะอาด (กลุมคลอง
    คันฉอไปบานนายบุญสิน สระนัทธี) งบประมาณจำนวน 41,100.- บาท 
    โปรดยกมือ 
 

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

6.2.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน  45,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อ
คอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. จำนวน 18 อัน ๆ ละ 
2,500.- บาท (เอกสารหมายเลข 9) 

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 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
    จำนวน  45,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม 
    ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. จำนวน 18 อัน ๆ ละ 2,500.- บาท 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 15 x 15 x 15 ซม.     
    จำนวน 18 อัน ๆ ละ 2,500.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 
    งบประมาณจำนวน 45,000.- บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
    รายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
    ใหม่เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 15 x 15 x 15 
    เซนติเมตร ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอน
    เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที ่ทำให้  
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
    ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้อง
    เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้
    ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ โดยมี
    รายละเอียดการโอน ดังนี้ 

โอนลด ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน  
งบประมาณอนุมัติ 40,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 40,000.-  บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 40,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 หน้าท่ี 217/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์  
ประเภทรายจา่ย ครภุัณฑ์ก่อสร้าง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม  
ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. จำนวน 18 อัน ๆ ละ           
2,500.- บาท 
งบประมาณที่รับโอน 45,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 45,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 9 ลำดับที่ 1 

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการไปรษณีย์  
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 9,902.-  บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 5,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 4,902.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 หน้าท่ี 207/244 

 รวมโอนลด 45,000.-  บาท 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญผู้อำนวยการกองช่างได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวเพ่ิมเติมครับ                      

นายธาดา  จำปาแขม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธาดา จำปาแขม ผู้อำนวยการกองช่าง              
ผู้อำนวยการกองช่าง                 ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จะต้องมีการทดสอบคอนกรีตว่าได้ขนาดและ   
(ผอ.กองช่าง รกท.ปลัดฯ)  คุณภาพหรือไม่ โดยเราจะใช้ตัวหล่อคอนกรีตไปเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่
    หน้างานเพ่ือที่จะนำไปทดสอบที่แขวงทางหลวงชนบทหรือสำนักงาน            
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วครับ 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด               
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน  45 ,000.-  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 15 x 15 x 15 
    ซม. จำนวน 18 อัน ๆ ละ 2,500.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

6.2.7 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน  10,000.-  บาท  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ            
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (ชุดสลัมป์) จำนวน 1 ชุด (เอกสาร
หมายเลข 10) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 
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    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
    จำนวน  10,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
    คอนกรีต (ชุดสลัมป์) จำนวน 1 ชุด 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (ชุดสลัมป์) จำนวน 1 ชุด 
    เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง งบประมาณจำนวน 10,000.- บาท 
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอน
    ประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อชุดทดสอบความ        
    ข้นเหลวของคอนกรีต (ชุดสลัมป์) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563         
    ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
    โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
    จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไป
    ตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    ทั้งนี้  การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกิน           
    สองปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  
     1.ถาดรองรับตัวอย่างทำด้วยโลหะแผ่น  จำนวน  1  ถาด 
     2.ขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 24 x 2.5 นิ้ว มีหูหิ้ว 2 ด้าม 
     3.กรวยสลัมป์ทำด้วยแสตนเลส     จำนวน  1  อัน 
     4.เหล็กกระทุ้ง    จำนวน  1  อัน 
     5.ช้อนตักตัวอย่าง   จำนวน  1  อัน 
     6.เกรียง     จำนวน  1  อัน 
     7.แปรง     จำนวน  1  อัน 
    สำหรับรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจา่ย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 10,000.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 207/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์  
ประเภทรายจา่ย ครภุัณฑ์ก่อสร้าง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  
(ชุดสลัมป์) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 10,000.- บาท 
งบประมาณที่รับโอน 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 10,000.-  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 9 ลำดับที่ 2 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญผู้อำนวยการกองช่างได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวเพ่ิมเติมครับ                   

นายธาดา  จำปาแขม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธาดา จำปาแขม ผู้อำนวยการกองช่าง              
ผู้อำนวยการกองช่าง                 ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระหว่างการก่อสร้างถนนคอนกรีต นอกจากการ
(ผอ.กองช่าง รกท.ปลัดฯ)  ใช้แบบหล่อคอนกรีตแล้ว ก็ต้องมีการทดสอบค่ากำลังอัดคอนกรีต (Strength) 
    ว่าได้คุณภาพหรือไม่ เช่น ผู้รับจ้างสั่งปูนมาเท หากกองช่างมีชุดทดสอบ
    ความข้นเหลวของคอนกรีต (ชุดสลัมป์) ก็จะสามารถลงไปทดสอบหน้างาน
    ได้ทันทีครับ  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด         
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน  10 ,000.-  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (ชุดสลัมป์) 
    จำนวน 1 ชุด โปรดยกมือ 
 

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

6.2.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  75,800.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น             
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000       
บีทีย ูจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,900.- 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 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
    เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
    สำนักงาน จำนวน  75,800.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
    แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
    37,900.- บาท  

   เหตุผล 
     ด้วยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
    (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,900.- 
    บาท เพ่ือทดแทนเครื่องเดิม โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ เดิมใน             
    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีอายุการใช้งานเป็นเวลา 15 ปี 
    ปัจจุบันมีสภาพเสื่อม ทรุดโทรม และชำรุด ต้องซ่อมบำรุงรักษาอยู่เสมอ 
    จึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุงและไม่ประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัด
    พลังงานในภาครัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า              
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพ่ือดำเนินการดังกล่าวจึงมีความ
    จำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ
    เครื่องปรับอากาศ งบประมาณจำนวน 75,800.- บาท  ซึ่งตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
    เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
    ท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามบัญชีราคา
    มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564  โดยมี
    รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู  
     2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่
    เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
               4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
    ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
      5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
 
 

/6) การจัดซื้อ… 
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      6) การจัดซื ้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) 
    นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน
    ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม 
    ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
            (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
    ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
     8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก
    ราคาเครื่องปรับอากาศ) 
             (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
    สำหรับรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
1 แผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจา่ย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณอนุมัติ 150,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 150,000.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 45,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 105,000.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 89/244 

แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์  
ประเภทรายจา่ย ครภุัณฑส์ำนักงาน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู  
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,900.- บาท  
งบประมาณที่รับโอน 75,800.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 75,800.-  บาท 
 

2 แผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจา่ย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณอนุมัติ 200,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 174,850.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 30,800.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 144,050.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 103/244 

 รวมโอดลด 75,800.-  บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ     

นายจะตุรงค์  หาดซาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจะตุรงค์  หาดซาย รองนายก อบต.            
รองนายก อบต.สระขวัญ        สระขวัญ เรื่องการซื้อแอร์นั้นมีเหตุจำเป็น เนื่องจากแอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่              
    กองการศึกษาฯ ได้จัดซื้อมานานแล้ว ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้มาเกือบสอง
    เดือน ตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้พัดลม ตอนกลางวันร้อนมาก ก็อยากให้เห็นใจ
    เจ้าหน้าที่ครับ           

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน          
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย  ครุภ ัณฑ์สำนัก งาน  จำนวน   
    75,800.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
    (ระบบ Inverter) ขนาด 24 ,000 บีทีย ู จำนวน 2 เครื ่อง ๆ ละ 
    37,900.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

6.2.9 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  60,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน              
2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท  (เอกสารหมายเลข 12)  

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 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  60,000.-  
    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
    จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท   

 

 

/เหตุผล… 
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   เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน              
    2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    โดยปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อบุคลากรในกองช่าง จึงมี
    ความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
    รายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณ
    รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
    ประมวลผล แบบที่ 2 งบประมาณจำนวน  60,000.- บาท ซึ่งตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายในงบลงทุนโดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ 
    สภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามเกณฑ์ราคา
    กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
    ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8  แกนหลัก          
    (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
    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) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
    ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู ่ภายในหน่วย
    ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที ่สามารถใช้
    หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
    หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
     - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด            
    ไม่น้อยกว่า 8 GB 
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     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
    กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 
    GB จำนวน 1 หน่วย 
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (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 
    สำหรับรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานการศึกษา                                             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 1,011,840.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 374,659.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 60,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 314,659.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 80/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  60,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ             
30,000.- บาท   
งบประมาณที่รับโอน 60,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 60,000.-  บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ
    อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล ็กทรอนิกส์ จำนวน  60 ,000.-  บาท               
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
    จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

 

 

/6.2.10 ขอความเห็นชอบ… 
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6.2.10 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน  22,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท (เอกสาร
หมายเลข 13)  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  22,000.-  
    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
    จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน           
    1 เครื่อง ๆ ละ 22 ,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
    โดยปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มี ไม่ เพียงพอต่อบุคลากรในกองช่าง              
    จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ แต่เนื ่องจากไม่ได้ตั ้ง
    งบประมาณรายจ่ายไว้เพ่ือดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอน
    ประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
    โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณจำนวน  22,000.- บาท               
    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
     
 

/สภาองค์การ… 
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    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตาม
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
    คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
    และสังคม 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 
     - 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 

โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 1,011,840.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 314,659.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 22,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 292,659.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 80/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  22,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท
งบประมาณที่รับโอน 22,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 22,000.-  บาท 

 
 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ
    อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22,000.-  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
    จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

6.2.11 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  12,500.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.- บาท (เอกสารหมายเลข 14)  

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 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  12,500.-  
    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน                    
    5 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท 
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    เหตุผล 

     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 
    2,500.- บาท เนื่องจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
    เกิดกระแสไฟฟ้าตกบ่อย ทำให้ข้อมูลที่พิมพ์ลงในระบบคอมพิวเตอร์สูญหาย 
    เพราะบันทึกข้อมูลไม่ทัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันข้อมูลงานในระบบ
    คอมพิวเตอร์ และป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายจาก
    กระแสไฟฟ้าดับ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
    VA  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพ่ือดำเนินการดังกล่าวจึงมี
    ความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อ
    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท 
    งบประมาณจำนวน 12,500.- บาท  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563          
    ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
    โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
    จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไป
    ตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
    การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของ
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800  VA (480 
Watts) 

  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 สำหรับรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

โอนลด ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่
แผนงานการศึกษา                                             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 1,011,840.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 292,659.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 12,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 280,159.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 80/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  12,500.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท  
งบประมาณที่รับโอน 12,500.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 12,500.-  บาท 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  12,500.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
    จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- 
    บาท โปรดยกมือ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

นายธาดา จำปาแขม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ผมนายธาดา จำปาแขม 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองช่าง ผมขอประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 
(ผอ.กองช่าง รกท.ปลัดฯ) สำหรับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นการเติมน้ำใต้ดิน คือ การนำน้ำฝน
    น้ำท่าหรือผิวดินเติมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินโดยตรง เป็นการทำโดยมนุษย์เพ่ือช่วย
    ธรรมชาติในการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินได้เร็วขึ้นโดยทั่วไป ชั้นน้ำใต้ดินหรือ
    น้ำบาดาลในธรรมชาติจะประกอบด้วยชั้นน้ำหลาย ๆ ชั้น โดยเฉพาะชั้นน้ำ             
    ในตะกอนร่วนที่เกิดจากการตกสะสมของตะกอนกรวดทรายในหลาย ๆ
    ช่วงเวลา น้ำใต้ดินระดับตื้นเป็นน้ำที่กักเก็บอยู่ในชั้นน้ำใต้ดินชั้นบนสุดที่
    ความลึกไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่มักพบว่ามีความสัมพันธ์ กับแหล่งน้ำผิวดินใน
    พ้ืนที่นั้น ๆ ด้วย โดยปกติชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้นจะมีระดับน้ำและทิศทางการ
    ไหลที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ จึงถือว่า
    เป็นชั้นน้ำที่ง่ายต่อการพัฒนา นำขึ้นมาใช้มากที่สุดเพราะอยู่ในระดับตื้น
    อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา น้ำใต้ดินระดับตื้นบางพื้นที่ของ
    ประเทศไทยได้ถูกสูบขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก โดยเฉพาะการใช้
    เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เช่น ในพ้ืนที่
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    ภาคกลางตอนบน เป็นต้น ส่งผลให้ระดับน้ำใต้ดินลดลงอย่างต่อ เนื่องการ
    เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือฟ้ืนฟูระดับน้ำใต้ดิน
    ให้มีการคืนตัวในระยะยาว เพ่ือช่วยรักษาสมดุลของน้ำบาดาลให้เกิดความ
    ยั่งยืนต่อไปครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ผู้อำนวยการกองช่างก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ มีสมาชิก
ประธานสภาฯ   ท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านรองประธาน 
    สภาฯ ครับ 
 

นายปรีชา  บุญเหลี่ยม  เรียนประธานสภาฯ ผมนายปรีชา บุญเหลี่ยม ผมขอสอบถามเรื่องการ           
รองประธานสภาฯ  ดำเนินงานของกองทุนหลักประสุขภาพ อบต.สระขวัญ ว่ามีเงินงบประมาณ
    เท่าไหร่ มีการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณอะไรไปแล้วบ้าง และอยาก
    ขอให้มีการประชุมกันอีกสักครั้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุน
    หลักประกันสุขภาพ อบต.สระขวัญครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญคณุธนชาตครับ 
ประธานสภาฯ 

ว่าที ่ร.ต.ธนชาต ปางเดิม  เรียนประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ        
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับการ
    ดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สระขวัญ ปีงบประมาณ 
    2565 ทางกองทุนฯ ได้โอนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
    ตำบลทั้ง 3 แห่ง เพ่ือดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ขอรับการสนับสนุนไป
    แล้วครับ และหลังจากที่ประชุมสภาฯ แล้วเสร็จ ทางกองทุนหลักประกัน
    สุขภาพก็จะดำเนินกำหนดวันประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการ
    ปฏิบัติงานของกองทุนฯ ต่อไปครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ท่านธนชาต ก็ได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานของกองทุนหลักประกัน
ประธานสภาฯ   สุขภาพ อบต.สระขวัญ ให้ได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถาม
    ในเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญท่านลัดดา อำนวยครับ 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภา หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ขอสอบถามกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน    
    โรคพิษสุนัขบ้าปีงบนี้ได้จัดซื้อหรือยัง เพราะทุกปีจะจัดซื้อช่วงเดือนมีนาคม
    และมอบให้ทางหมู่บ้านลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวค่ะ 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญคุณธนชาตครับ 
ประธานสภาฯ 

ว่าที่ ร.ต.ธนชาต ปางเดิม  เรียนประธานสภาฯ ผมว่าที่ร.ต.ธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องขอ
    ชี้แจงดังนี้นะครับ ทางกองสาธารณสุขได้รายงานทางผู้บริหารขององค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน         
    ซึ่งทาง อบต.ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากผู้ประกอบการแจ้ง
    การปรับขึ้นราคาวัคซีนจากปกติจัดซื้อราคา 30 บาทต่อโดส ปรับขึ้นเป็น
    ราคา 40 บาทต่อโดส และหากทาง อบต.จัดซื้อมาในราคา 40 บาทต่อโดส
    นั้นเกรงว่าจะผิดต่อกฎหมายและระเบียบของทางราชการจึงได้ชะลอการ
    จัดซื้อไว้ก่อน ซึ่งในจังหวัดสระแก้วยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหน
    ดำเนินการซื้อวัคซีนเลย ส่วนจะดำเนินการจัดซื้อได้ตอนไหนนั้นผมจะ
    สอบถามทางจังหวัดสระแก้วให้นะครับตอนนี้ในส่วนของกองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อมได้ทำเรื่องโครงการ ป้องกันไข้เลือดออกไปก่อน กำหนดจัด
    ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอุ่น มุ่งดี    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ผมขอ          
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  สอบถามฝ่ายบริหารเรื่องงบประมาณโครงการของทางหมู่ที ่ 9 เรื่อง
    คอนกรีตที่ดำเนินการไปในปีที่ผ่านมา และเหลือไว้ที่จะทำเสียงตามสายอีก
    ห้าหมื่นบาท ตอนนี้อยากทราบว่าถึงไหนแล้วครับ เพราะเคยสอบถามทาง
    กองช่างก็บอกว่ารอเข้าวาระการประชุมก่อนครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ สำหรับเรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ 9 ผมจะแจ้งให้ทาง           
    กองช่างได้ไปดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับหมู่ที่ 15 ครับแล้วจะแจ้งให้
    สมาชิกสภาฯทราบครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านรจณาครับ 
ประธานสภาฯ 
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นางรจณา กรองทรัพย์  เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางรจณา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20  มีเรื่องจะแจ้งกับทางผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  คือ 
    เรื่องของลำโพงเสียงไร้สายหมู่ที่ 20 ไม่ดัง 2 จุด เวลาประชาสัมพันธ์แจ้ ง
    ข่าวทำให้ชาวบ้านไม่ได้ยิน ซึ่งช่างได้ลงไปตรวจแล้วแต่หาสาเหตุไม่ได้ และ
    อีกหนึ่งเรื่องคือ ไฟฟ้ารายทางดับ 2 จุด ถนนเชื่อมไปยังหมู่ที่ 14 บ้าน
    คลองมะละกอคะ่  

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนประธานสภาฯ สำหรับเรื่องที่หมู่  20 แจ้งมา ผมจะให้ช่างลงไป            
นายก อบต.สระขวัญ  ตรวจสอบเพ่ือจะได้ดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติครับ ส่วนหมู่
    ไหนที่มีปัญหาความเดือดร้อนขอให้ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาเลยนะครับ ไม่ว่า
    จะเป็นเรื่องการเก็บขยะหรือเรื่องต่างๆ ทาง อบต.จะได้ดำเนินการแก้ไข
    ต่อไปครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านปรีชาครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนประธานสภาฯ ผมมีเรื่องสอบถามกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ 
รองประธานสภาฯ   อสม.ฝากเรียนถามทาง อบต. ค่าสำรวจสุนัขกับแมวปีนี้จะได้ไหม และ
    พอจะมีค่าสำรวจหรือค่าฉัดวัคซีนให้หรือไม่ครับอย่างน้อยตัวละห้าบาท          
    ก็ยังดี เพราะมันไม่ใช่เรื่องของ อสม. แต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ที่ต้อง
    ดำเนินการสำรวจครับ ขอสอบถามแค่นี้ครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านธนชาตครับ 
ประธานสภาฯ 

ว่าที่ ร.ต.ธนชาต ปางเดิม  เรียนประธานสภาฯ ผมว่าที่ร.ต.ธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับ
    เรื่องค่าสำรวจสุนัขและแมวทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ
    เรื่องเบิกจ่ายให้เรียบร้อยแล้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    ได้ลงนามในเช็คเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะให้น้องนับดาวแจ้ง อสม.ให้มารับ
    ครับ ส่วนเรื่องการลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนั ขบ้านั้นพอจะมี
    ค่าตอบแทนให้ได้หรือไม่ ก็อย่างที่ท่านรองประธานสภาฯ แจ้งว่ามันคือ
    หน้าที่ของปศุสัตว์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทางปศุสัตว์กับทางองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นได้ทำ MOU กันแบบไหนครับ 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านสมพรครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสมพร สาพา   เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ดิฉันขอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  สอบถามเรื่องการวางท่อระบาย หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นเรื่องของความจำเป็น
    เร่งด่วนเนื่องจากมีน้ำท่วมขัง จึงอยากสอบถามว่าจะให้ช่างลงพ้ืนสำรวจ
    เมือ่ไหร่คะ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านอำนวยครับ 
ประธานสภาฯ 

นางอำนวย ศิลชัย  เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางอำนวย ศิลชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 มีเรื่อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  เดือดร้อนอยู่หนึ่งเรื่อง คือเรื่องเสียงตามสายไม่ดังค่ะ ฝากช่างเร่งแก้ไข
    ปัญหาให้ด้วยค่ะ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายธวัชชัย  ทองทับ  เรียนประธานสภาฯ เรื่องของหมู่ที่ 5 เรื่องเสียงตามสายไม่ดัง ผมจะให้ช่าง
นายก อบต.สระขวัญ  ลงไปสำรวจให้ครับ ส่วนเรื่องวางท่อของหมู่ที่  10 ผมจะให้เลขานายกฯ
    เป็นคนชี้แจงครับ 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ เลขานุการนายกองค์การ
เลขานุการนายกฯ  บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงเรื่องถนนคอนกรีตของหมู่ที่ 9 คือท่าน
    ได้โยกแผนจากปีงบประมาณ 2564 มาเป็นปีงบประมาณ 2565 แล้วจึง
    ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ ส่วนเรื่องเสียงไร้สายนั้นจริงอย่างที่ผมเคยแจ้ง
    ท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วว่าเราต้องมีช่างเฉพาะทางถ้าใช้ช่างของเรามันไม่สามารถ
    ซ่อมได้ครับ เดี๋ยวผมจะให้ทางกองช่างได้ออกไปสำรวจว่ามีหมู่ไหนบ้างจะได้
    ทำเรื่องจ้างเหมาช่างเฉพาะทางมาซ่อมแซมให้ครับ ส่วนเรื่องวางท่อระบาย
    น้ำของหมู่ที่ 10 นั้น ทางผู้บริหารยังไม่ได้รับคำร้องเรื่องนี้เลยแต่ถ้าได้ยื่น
    เรื่องไว้แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยครับจะติดตามกับกองช่างเรื่องนี้ให้ครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ 

นายมงคล พันทอง   เรียนประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  19             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อถังน้ำดื่มเนื่องจากชาวบ้านไม่มีถังใส่น้ำดื่ม            
    อยากสอบถามทาง อบต.ว่าจะจัดซื้อให้ได้หรือไม่ครับ 

/นายเดชรัตน์… 



45 
 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านวัฒนาครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวัฒนา ด่านชนะ   เรียนประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา ด่านชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ขอสอบถามเรื่องถนนดินลูกรังว่าพอจะงบประมาณที่จะทำให้ได้หรือไม่
    ซอยทุ่งด่าน ตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วและถนนมีความชำรุดชาวบ้านที่สัญจร
    ลำบากได้รับความเดือดร้อนมาก ซึ ่งผมได้ทำ เรื ่องถนนคอนกรีต เข้า
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2565 ไปแล้ว แต่ยังไม่ถึงคิวดำเนินการครับ            
    จึงอยากทราบว่าทาง อบต. พอจะมีงบประมาณเหลือพอที่ทำถนนดินให้           
    หมู่ที่ 1 ซอยทุ่งด่านได้ไหมครับ เรื่องที่สอง เรื่องน้ำใช้ คือสีน้ำประปาเหลือง
    ไม่สามารถซักผ้าขาวได้ครับจึงขอฝากผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายธวัชชัย  ทองทับ  สำหรับเรื่องถังเก็บน้ำนั้นขอแจ้งให้ท่านทราบว่าทาง อบต.ไม่สามารถจัดซื้อ
นายก อบต.สระขวัญ  ได้ครับ ส่วนหมู่ที่  1 จะให้ช่างออกไปสำรวจ หากมีงบประมาณจะ
    ดำเนินการให้ครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านเสมาครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเสมา มณฑาลพ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายเสมา มณฑาลพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  13           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13            สำหรับหมู่ที่ 13 มีความเดือดร้อนเรื่องหอกระจายข่าวเสียไม่สามารถใช้งาน
    ได้เป็นเวลานานแล้ว เวลาจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ 
    ก็ต้องไปแจ้งที่บ้านครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ตามที่ท่านผู้บริหารได้แจ้งเรื่องเสียงตามสายให้หลายหมู่ ได้ทราบแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ   คือทาง อบต.จะลงพ้ืนที่ ได้สำรวจให้ทุกหมู่ เพ่ือดำเนินการจ้างเหมา            
    ช่างเฉพาะทางมาดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
    เรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ 
   

ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สมชาย  ลับแล      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสมชาย  ลับแล) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
 

/(ลงชื่อ... 
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                                                   (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 
 


