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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปี 2562 

วันพฤหัสบดีที่  ๑  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 

*********************************** 
ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ 
นายบุญทัน  บัวแสง 
นายประสิทธิ์  เพียโคตร 
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง  
นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์      
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี 
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายบุญเรือง  ศรีโสภา 
นายสุวัฒน์  ธรรมมะ 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
บุญทัน  บัวแสง 
ประสิทธิ์  เพียโคตร 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง   
นนทิยา  คนกาญจน์     
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
บุญเรือง  ศรีโสภา 
สุวัฒน์  ธรรมมะ 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37  

นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นายละมัย  สินธน 
นายมงคล  พันทอง     
นายมนัส  เนินคำภา 
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง  บุญลือ  
นายแก่น  เนื่องทะบาล 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 

อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
ละมัย  สินธน 
มงคล  พันทอง  
มนัส  เนินคำภา 
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง  บุญลือ  
แก่น  เนื่องทะบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิรุธ  โมสูงเนิน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6    ลากิจ 
2. นายคูณ  พูลเจริญ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10    ลากิจ 
3. นายไพฑูรย์  จำปาทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13    ลาป่วย 
4. นางสีนวน  ผาวันดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18    ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
นางสาวพิทยา  เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา  ช่างนับ 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นายสุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์ 
นางสาวชุติกาญจน์  ชาวัลย์  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผอ.กองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักพัฒนาชุมชน 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.จพง.ธุรการ 
ผู้ช่วยจพง.พัฒนาชุมชน 
 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
พิทยา  เข็มทอง 
พิสิษฐ์  เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต ปางเดิม 
ญาณิฐา  ช่างนับ 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ชมพูนุช  มั่งค่ัง 
นิภาพร  แสงทอง 
วรัญญา เรียงมงคล 
สุพัฒน์ติพงษ์  มะลิวัลย์ 
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
ตุ๊กตา   แก้วหาวงษ์ 
ชุติกาญจน์  ชาวัลย์  

 
    /เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจำปี 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

ที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ              
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2562  
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม           
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
        ข้อ  ๓๓  “รายงานการประชุมสภาท้ องถิ่นทุ กคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ                 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงาน
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนารายงาน
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  การประชุมล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น   

หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ 
(เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใด
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุมมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม2562 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
      5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)  
 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗                  
เลขานุการสภาฯ    (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒)  
(ปลัดอบต.สระขวัญ)  มาตรา ๔๖ (2) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
/(๒) พิจารณา… 



  5 

 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” 

มาตรา ๘๗  วรรคแรก“งบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้จัดทำเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

ข้อ ๔๕ วรรคสาม  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ              
รบัหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
 ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว  
 เพ่ื อประโยชน์ แก่การพิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ วาระที่ หนึ่ ง            
สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้” 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไปผมขอเชิญท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3           
ต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.สระขวัญ  เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางบุญช่วย  ช่างนับ นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖3  ดังต่อไปนี้ 
 
 

/1. สถานะ… 
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1. สถานะการคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 ณ วันที่ ๒5 กรกฎาคม พ.ศ.25๖2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  55,148,081.78.- บาท 
1.1.2 เงินสะสม  10,036,938.- บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  5,343,786.63.- บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      

จำนวน  1 โครงการ รวม  34,800.- บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 21

โครงการ รวม  4,007,299.- บาท 
  1.2  เงินกู้คงค้าง  0.-  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ วันที่ ๒5  
กรกฎาคม พ.ศ.25๖2   
    (1)  รายรับจริง  จำนวน  68,276,513.41.- บาท ประกอบด้วย 

     หมวดภาษีอากร จำนวน 1,466,172.03.- บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 418,909.10.-  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 278,523.56.-  บาท         
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน  ๐.- บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  21,337.- บาท 
     หมวดรายได้จากทุน  จำนวน 0.- บาท                            

หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  26,684,421.72.- บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  39,407,150.- บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  1,451,105.61.-  บาท       
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  55,991,279.60.- บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง   จำนวน  12,991,792.31.- บาท 
งบบุคลากร จำนวน  11,398,618.52.- บาท 

    งบดำเนินงาน จำนวน  11,350,277.40.- บาท 
งบลงทุน จำนวน  8,490,000.- บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน  ๐.-  บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน  11,760,591.37.- บาท 

    (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน  390,233.12.- บาท 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  12,802,730.- บาท 
     (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  2,909,100.- บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน  ๐.-  บาท 
 

 /คำแถลง... 
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คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
    รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร   

รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 1,849,019.76.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 1,166,000.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 1,616,000.- บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 344,122.70.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 418,350.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 378,000.- บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 393,272.35.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 300,000.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 338,500.- บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 70,100.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 100,000.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 56,600.- บาท 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 

รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 2,656,514.81.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 1,984,350.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 2,389,100.- บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษจีัดสรร 
รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 35,609,252.- บาท 

  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 31,203,150.- บาท 
ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 35,815,000.- บาท 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 35,609,252.56.- บาท 

  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 31,203,150.- บาท 
ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 35,815,000.- บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 49,453,181.89.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 48,400,000.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 47,100,000.- บาท 
/รวมรายได.้.. 
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รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 49,453,181.89.- บาท 

  ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 48,400,000.- บาท 
ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 47,100,000.- บาท 

 รวมทั้งสิ้น  
รายรับจริง ปี ๒๕๖1 จำนวน 87,718,949.26.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖2 จำนวน 81,587,500.- บาท 
ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 85,304,100.- บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 โดยมีหลักการดังนี้   

                                                  หลักการ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  จำนวนรวม 

ทั้งสิ้น  85,304,100.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ังนี้ 
        ด้านการบริหารงานทั่วไป 

    แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม 21,305,480.- บาท      
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม 1,488,000.- บาท  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา   ยอดรวม 15,608,110.- บาท      
    แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 7,368,640.- บาท  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม ๒๐๐,๐๐๐.- บาท      
        แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 6,153,940.- บาท      

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 670,000.- บาท      
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม                      

     1,710,000.- บาท   
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  4,600,000.- บาท 

    แผนงานการเกษตร ยอดรวม 100,000.- บาท  
    แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 500,000.- บาท 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง   ยอดรวม 25,599,930.- บาท  

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
จำนวนทั้งสิ้น 85,304,100.- บาท   

                             เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารให้สามารถใช้เงิน

งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ไปดำเนินตามภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดและตามภารกิจที่ ได้ รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

/การพัฒนา… 
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การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้วในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ    
จึ งเสนอร่างข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ                  
พ.ศ. 25๖3 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
ได้พิจารณาต่อไป  

 

นายวินัย  อาทร   ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 ตลอดจนสถานะ          

ทางเงินการคลังให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ตามที่สภา อบต.
สระขวัญ  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้สมาชิกสภาฯ               
ทุกท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการทบทวน ตรวจสอบอีก
ครั้ง ผมจะให้ท่านปลัดฯ ได้เปิดและอธิบายไปทีละหน้าจนครบ หากสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ให้ยกมือขึ้นถามได้เลยนะครับ             
เชิญท่านปลัดฯ ครับ  

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย           
ปลัดอบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว 
(เลขานุการสภาฯ)  ดังนั้น ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและ    
     ตรวจสอบอีกครั้งครับ (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 หรือไม่ ถ้ามี               
โปรดยกมือ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็บชอบ               
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3  โปรดยกมือครับ 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาและรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3                

 

นายวินัย  อาทร   เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 แล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการกำหนด  

วัน เวลา และสถานที่ในการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

/นายสุพงษ.์..   
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นายสุพงษ ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
เลขานุการสภาฯ   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)   
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ 45 วรรคท้าย “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น           
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

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

เห็นได้ว่า กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินั้น ตามระเบียบฯ                
ให้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ซึ่งผมเห็นว่า ไม่ควรกำหนดแค่             
วันเดียว และควรจะกำหนดเป็นวันปกติทำการ ถามว่าเป็นวันเสาร์
อาทิตย์ได้หรือไม่ ทำได้ครับ กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่จะไม่ถูกหลักการ
ตามระเบียบงานสารบรรณเท่านั้นเอง ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการรับ            
คำแปรญัตติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เร่งรีบจนเกินไป ผมขอเสนอ              
ให้กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3  คือ วันที่  2 ,5 และ 6 สิงหาคม 2562                   
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญ ชั้น 2 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและเสนอกำหนด
ประธานสภาฯ   ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ส น อ ค ำ แ ป ร ญั ต ติ ฯ ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ  ทุ ก ท่ า น ไ ด้  

รับท ราบ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอวันยื ่นคำแปรญัตติฯ เพิ่มอีก
หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ เชิญท่านชนม์ครับ       

 

นายชนม์  เมฆขุนทด  เร ียนท ่านประธานสภาฯ  ผมนายชนม์  เมฆขุนทด  สมาช ิกสภาฯ             
ส.อบต.หมู่ที่ 17   หมู่ที่17 ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงนั้น ถูกต้องตามระเบียบ  

แล้วครับ คือกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง ดังนั้นที่ท่านปลัดฯ ได้นำเสนอมาเป็นวันที่ 2,5 และ 6 สิงหาคม 
2562 ผมเห็นด้วยครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอวันยื่นคำแปรญัตติฯ เพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ             ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้กำหนดวัน               

ยื่ น ค ำแ ป รญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบ ป ร ะม าณ ร าย จ่ า ย ป ร ะ จ ำปี                              
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3  คือ วันที่  2,5 และ 6 สิงหาคม 2562 เวลา                      
08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
ชั้น 2 โปรดยกมือครับ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
3๔ คน  ไม่รวมประธานสภาและรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้กำหนด         
วันยื่นคำแปรญั ตติฯ คือ วันที่  2 ,5  และ 6 สิงหาคม 2562  เวลา            
08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ชั้น 2 

 

นายวินัย  อาทร   ลำดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ             งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณพ.ศ. 25๖3 เชิญเลขานุการสภาฯ  

ไดช้ี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
เลขานุการสภาฯ   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)   
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  ขอ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแต่ละ

คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเปนผูดํารง                 
ตำแหน่งประธานสภาทองถิ่น คําเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไมนอยกวาสองคน ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
เสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว
ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 
ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนน
เท่ากันโดยใชวิธีเดิม แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก 

ในการตรวจนับคะแนนใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวเชิญ            
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นไมนอยกวาสองคนมาชวย 

  วิธีจับสลาก ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวดำเนินการใหคนที่              
ไดรับคะแนนเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลาก
ก่อนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าคนใด           
จะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สีและขนาด                  
อยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนคนได้รับคะแนนสูงสุดเทากัน                  
โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว 
นอกนั้นเขียนขอ้ความว่า “ไมไดรับเลือกเปน็ประธานสภาท้องถิ่น”” 

ขอ ๑๒ “วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหประธานสภา               
ทองถิ่นจัดใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นเทากับจํานวนที่กฎหมาย    
ว่าดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด ใหเลือกรองประธานสภา            
ทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลําดับถัดไป 
โดยใช้วิธีการตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหม
เฉพาะคนที่ไดคะแนนสงสุดเทากันแล้วปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก                       
ใหประธานสภาทองถิ่นออกเสียงชี้ขาด” 

ข้อ ๑๐๓ (1) “คณะกรรมการสภาท้องถิน่ มี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน          

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” 

/ข้อ ๑๐๕ (3)... 
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 ข้อ ๑๐๕ (3) “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
      (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ” 

ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภา ก็ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ            

ทุกท่านได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามระเบียบฯ 
ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายไปแล้วนั้น กำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
3 คน แต่ไม่เกิน 7  คน  เชิญท่านอภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 5 ท่านครับ       
 

นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ 
ประธานสภาฯ   ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

จำนวน  5 ท่าน โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน             
34 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ให้มีคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ               
พ.ศ. 25๖3 จำนวน 5 ท่าน  

 

นายวินัย  อาทร   สรุปว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ    
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                     
     พ.ศ.25๖3 จำนวน 5 ท่านนะครับ ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ           

ทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกว่าจะให้สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เป็ นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างข้อบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย                 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จำนวน 5 ท่าน เริ่มจากคนที่ 1 เรียงไป           
จนครบ 5 ท่าน เชิญท่านอภิชาติครับ  

/นายอภิชาติ… 
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นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอท่านมลคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 เป็นคณะกรรมการ 

แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 25๖3 คนที่ 1 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านมงคลจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19              
ส.อบต.หมู่ที่ 19          ผมรับครับ 
            

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายละมัย  สินธน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18                
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมขอรับรองครับ 
 

นางอัมพร  พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร  พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14               
ส.อบต.หมู่ที่ 14   ดิฉันขอรับรองคะ่ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ           

หมู่ที่ 19 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 1 นะครับ 

ลำดับต่อไป ให้ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖3 คนที่ 2 เชิญครับ 

  

นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุภินทร์  พร้อมจิตร์  สมาชิกสภาฯ               
ส.อบต.หมู่ที่ 8   หมู่ที่ 8 ผมขอเสนอท่านอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 2 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร ท่านอภิชาติจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

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

นายวินัย  อาทร   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นครับ                           
ประธานสภาฯ 

 
 
 

/นางสาว... 
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นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ                
ส.อบต.หมู่ที่ 16   หมู่ที่ 16 ขอเสนอท่านชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 2 ค่ะ   

 

นายวินัย  อาทร   ท่านชนมจ์ะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายชนม์ เมฆขุนทด  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
ส.อบต.หมู่ที่ 17  ผมรับครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร  หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร  หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8            
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอรับรองครับ 
 

นายจวน  แก้วเตชะ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11           
ส.อบต.หมู่ที่ 11   ผมขอรับรองครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายชนม์  เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ           

หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 2 นะครับ 

ลำดับต่อไป ให้ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖3 คนที่ 3 เชิญครับ 

 

นายสมชาย  ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4            
ส.อบต.หมู่ที่ 4   ผมขอเสนอท่านสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการ  

แปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ             
พ.ศ. 25๖3 คนที่ 3 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านสุทินจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุทิน  กงไกรลาศ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุทิน  กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15              
ส.อบต.หมู่ที่ 15   ผมรับครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายแฉล้ม… 
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นายแฉล้ม ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ผมขอ            
ส.อบต.หมู่ที่ 3   รับรองครับ  
 

นายสุวัฒน์  ธรรมมะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุวัฒน์  ธรรมมะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13         
ส.อบต.หมู่ที่ 13   ผมขอรับรองครับ  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ           

หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 3 นะครับ 

ลำดับต่อไป ให้ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖3 คนที่ 4 เชิญครับ 

 

นายไพสาร  หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร  หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8         
ส.อบต.หมู่ที่ 8    ผมขอเสนอท่านละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 18  เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.            
25๖3 คนที่ 4 ครับ                       

 

นายวินัย  อาทร   ท่านละมัย จะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายละมัย  สินธน  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  
ส.อบต.หมู่ที่ 18  ผมรับครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม  ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3                   
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ผมขอรับรองครับ  
 

นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนนทิยา คนกาญจน์ สมาชิกสภาฯ             
ส.อบต.หมู่ที่ 3   หมู่ที่ 3 ดิฉันขอรับรองค่ะ  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ            

หมู่ที่ 18 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 4 นะครับ 

ลำดับต่อไป ให้ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖3 คนที่ 5 เชิญครับ 

/นางอัมพร...   
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นางอัมพร  พนมสัย  เรียนท่ านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร  พนมสัย  สมาชิกสภาฯ                   
ส.อบต.หมู่ที่ 14   หมู่ที่ 14 ดิฉันขอเสนอท่านกฤษฎา  มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7            

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 5 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านกฤษฎาจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7                  
ส.อบต.หมู่ที่ 7    ผมขอไม่รับครับ            
 

นายวินัย  อาทร   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นครับ                           
ประธานสภาฯ 
 

นางอัมพร  พนมสัย  เรียนท่ านประธานสภาฯ ดิฉัน นางอัมพร  พนมสัย  สมาชิกสภาฯ                   
ส.อบต.หมู่ที่ 14   หมู่ที่  14 ดิฉันขอเสนอท่านแดง บุญวงษ์ รองประธานสภาฯ และ  

สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 14 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 5 ค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านรองแดงจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายแดง  บุญวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอไม่รับครับ  
รองประธานสภาฯ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 14)   

 

นายวินัย  อาทร   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนครับ                           
ประธานสภาฯ 
 

นางรจนา  กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา  กรองทรัพย์  สมาชิกสภาฯ                   
ส.อบต.หมู่ที่ 20   หมู่ที่  20 ดิฉันขอเสนอท่านแฉล้ม ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 5 ค่ะ 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านแฉล้มจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายแฉล้ม  ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม  ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3                  
ส.อบต.หมู่ที่ 3    ผมขอไม่รับครับ       
      

นายวินัย  อาทร   เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นครับ                           
ประธานสภาฯ 

 

/นายสำลอง...   
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นายสำลอง  บุญลือ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสำลอง บุญลือ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่  21     
ส.อบต.หมู่ที่ 21   ผมขอเสนอท่านแก่น  เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  21 เป็น  

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 5 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านแก่นจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายแก่น  เนื่องทะบาล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแก่น  เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 21                
ส.อบต.หมู่ที่ 21   ผมรับครับ            

 

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายแฉล้ม  ศิลา   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายแฉล้ม  ศิลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3           
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ผมขอรับรองครับ  
 

นายสมนึก  แหงไธสง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมนึก  แหงไธสง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9           
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ผมขอรับรองครับ  
 

นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายแก่น  เนื่องทะบาล สมาชิกสภาฯ       
    หมู่ที่ 21 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 คนที่ 5 นะครับ 
สมาชิกสภาฯ ก็ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3             
ครบทั้ง 5 ท่านแล้ว ดังต่อไปนี้ 

  1. นายมงคล  พันทอง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
  2. นายชนม์  เมฆขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
  3. นายสุทิน  กงไกรลาศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15    
     4. นายละมัย  สินธน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
     5. นายแก่น  เนื่องทะบาล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  
 

นายวินัย  อาทร   ก่อนจะเข้าระเบียบวาระต่อไป ท่านเลขานุการสภาฯ มีเรื่องที่จะนัดหมาย
ประธานสภาฯ    คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญครับ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 109 วรรคแรกและวรรคสอง 
เลขานุการสภาฯ   “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น  

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ”  

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น ในนามของเลขานุการสภาฯ จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
ผมขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ หลังจากเลิกประชุมสภาฯ           
แล้วประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ 

  

นายวินัย  อาทร   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านรับทราบนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระ 
ประธานสภาฯ    ข้อ 5.2 

 

 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 

       5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 89,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็น             
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter)              
ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 
จำนวน 3 เครื่อง ๆ  ละ 29,900.- บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 89,700.- บาท           
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 265 ลำดับที่ 23 
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 89 ,700.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านคลองมะละกอ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,900.- บาท รวมเป็นเงิน 
จำนวน 89,700.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 265 ลำดับที่ 23 

/เหตุผล… 
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เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านคลองมะละกอ มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ               
ฉบับเดือน ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
 (1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ตำ่กว่า 18,000 บีทียู 
  (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง           
 (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด  
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5           
 (4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน           

(5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์           
(6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล
(SEER) สูงกว่า           

(7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว             

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  
(8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก

จากราคาเครื่องปรับอากาศ 
    - ชนิดติดผนังขนาด 12,000 - 24 ,000 บีทียู 3 ,000.-  

บาท 
การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
18 ,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ              
ส่วนโอนลด ขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ดังนี้ 

 (1) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา         
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 

/อัตรา… 
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อัตรา และหรือที่มีอัตราเพ่ิมเติมงบประมาณอนุมัติ 1,007,520.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 546,400.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 100,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 446,400 .- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(2 ) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานประถมวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย                
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ  
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ อาคาร ห้องน้ำ หลังคา ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 300,000.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 162,735 .- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 
49,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 113,235.- บาท เป็นการ
โอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

(3 ) โอนลดในแผนงานการศึกษา งานประถมวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย                
รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบัติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ าย            
หมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.            
สระขวัญ  จำนวน 5  ศูนย์  งบประมาณ อนุมัติ  345 ,100 .- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 30,600.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 30,600.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไป
จ่ายให้กับรายจ่ายอื่น  

รวมโอนลดทั้ง 3 รายการ จำนวน 180,100.- บาท ซึ่งการ              
โอนลดดังกล่าวเป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับรายการอ่ืน จำนวน                 
3 โครงการ ที่ขออนุมัติในวันนี้ คือ วาระข้อ 5.2.1 – 5.2.3 ครับ 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
89,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนา             

/เด็กเล็ก… 
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เด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29 ,900.- 
บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 89,700.- บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
89,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,900.- บาท 
รวมเป็นเงิน จำนวน 89,700.- บาท 

             5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 89,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็น             
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter)              
ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก              
จำนวน 3 เครื่อง ๆ  ละ 29,900.- บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 89,700.- บาท           
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 265 ลำดับที่ 24 
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ  
ปลัด อบต.สระขวัญ    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)   รายการใหม ่ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
89,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนา          
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29,900.- บาท 
รวมเป็นเงิน จำนวน 89,700.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่  265 
ลำดับที่ 24 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมา
ตั้ งจ่ าย เป็ นรายการใหม่  เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื่องปรับอากาศ                  
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจาก

/ภายใน… 
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ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก มีอากาศที่ร้อน             
อบอ้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อ สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561 ซึ่งได้
ชี้แจงไปในวาระที่ 5.2.1 ครับ ส่วนโอนลดตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระที่แล้ว
เช่นกันครับ 
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
89,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนา        
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29 ,900.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 89,700.- บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
89,700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 BTU ให้กับศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินผาสุก จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 29 ,900.- บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 89,700.- บาท            

                 5.2.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพื่อจ่ายเป็น              
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน            
1 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท โดยตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้  สำหรับใช้งานใน           
กองการศึกษาฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565)                 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 269 ลำดับที่ 47 

 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ   เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ  
ปลัด อบต.สระขวัญ    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)   รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  

การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร 
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700.- 
บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำหรับใช้งานในกองการศึกษาฯ  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 269 
ลำดับที่ 47 เหตุผลในการขออนุมัติ  เพ่ือยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร 
(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) ในการให้บริการประชาชน
สำหรับการดำเนินการในเรื่องที่ต้องมีการขออนุมัติ ขออนุญาต ออก
ใบอนุญาต รับจดทะเบียนหรือรับจดแจ้ง ตามนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมีรายละเอียดเป็นไป
ตามคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562            
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้ 

 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
 - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
 - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card) ที่ ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  (Smart Card Reader) จำนวน              
1 เครื่อง ๆ ละ 700.- บาท สำหรับใช้งานในกองการศึกษาฯ  ส่วน
รายละเอียดการโอนลดตามท่ีได้อธิบายไปในวาระข้อ 5.2.1 ครับ           

 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร 

/แบบเอนก...   
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แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700.- 
บาท สำหรับใช้งานในกองการศึกษาฯ  โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 700.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร 
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700.- 
บาท สำหรับใช้งานในกองการศึกษาฯ   

 

5.2.4 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,000.- 
บาท สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่  247                  
ลำดับที่ 28 

 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติ  
ปลัด อบต.สระขวัญ   โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
(เลขานุการสภาฯ)  รายการใหม ่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด              

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
5,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท สำหรับใช้งานใน
สำนักงานปลัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่  247 ลำดับที่  28 โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  
 (1) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ขนาดหน่วยความจำไม่น้อย
กว่า 4 GB พร้อมช่องใส่ MicroSD 

/(2) เป็นเครื่อง… 
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 (2) เป็นเครื่องบันทึกระบบดิจิตอล แบบสเตอริโอ 
 (3) มไีมโครโฟนและลำโพงในตัว สามารถฟังเสียงบันทึกได้ทันที 
 (4) สามารถกดปุ่มบันทึกเสียงได้ทันที แม้ขณะเครื่องปิดการใช้งาน 

(5) รูปแบบการบันทึก Linear PCM/MP3 
(6) รูปแบบการเล่น LPCM/MP3/AAC/WMA 
(7) มีช่อง USB ในตัวเพ่ือสะดวกในการชาร์จไฟ การถ่ายโอนไฟล์ 

หรือการเก็บข้อมูล 
(8) สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง 
(9) มีฟังก์ชั่นการทำงานอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
(10) มีช่องรองรับการเชื่อต่อสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
(11) รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ 

พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ซึ่งเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอลดังกล่าว ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยการจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคา
ตามท้องตลาดหรือราคาที่ เคยจัดจ้างมาไม่เกินสองปีงบประมาณครับ 
เหตุผลในการจัดซื้อ เพ่ือใช้ในการบันทึกเสียงการประชุมสภา อบต.                 
สระขวัญ รวมถึงการประชุมอ่ืน ๆ ของหน่วยงานในการจัดทำรายงาน             
การประชุม จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม ๑0,000.- บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็น
การโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท 
สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด ส่วนโอนลดเป็นการในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย            
หมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 450,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 251,518.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 10,000.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 241,518.- บาท เป็นการโอนลด
เนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืนครับ      
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 

/10,000.-...   
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10 ,000.- บาท เพื ่อจ่ายเป ็นค่าจ ัดซื ้อ เครื ่องบันทึกเสียงดิจิตอล 
จ ำน วน  2  เค รื ่อ ง  ๆ  ล ะ  5 ,0 0 0 . - บ าท  ร วม เป ็น เง ิน จ ำน วน 
10,000.- บาท สำหรับใช้งานในสำนักงานปลัด โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด              
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
5,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10 ,000.- บาท สำหรับใช้งานใน
สำนักงานปลัดฯ   
 

  5.3 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ ดังนี้  

5.3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท รายจ่ าย  ค่ าก่ อส ร้ า ง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนางประเทือง แก้วลองบน 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 68 

 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ                 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  ก่อนอื่น ผมขอแจ้งถึงระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ            
(เลขานุการสภาฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

/ข้อ 27… 
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       ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน         
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 87 “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า    
ของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม            
ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไป
ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ          
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

/ทั้งนี้… 
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ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้  ณ วันที่                
31 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ครับ 

ยอด เงิน ส ะส ม  ณ  วั น ที่  30 กั น ย าย น  256๑  มี จ ำน วน
๒๖,๒๒๘,๗๙๕.๓๕.- บาท  

(1) หักบัญชีลูกหนี้   
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๑๖2,๘๐๗.- บาท 
- ภาษีบำรุงท้องที่ (9๔ %) จำนวน ๒๒๐,๕๕๐.๓๕.- บาท 
- ภาษีป้าย จำนวน ๒๐๐.- บาท 
 (๒) หักเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 

กรกฎาคม 2562 จำนวน 15,808,300.- บาท 
 (๓) หักเงินสะสมที่ จ่ายแล้ว ตั้ งแต่  1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 

กรกฎาคม 2562 จำนวน 11,823,030.- บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่  31 กรกฎาคม 

๒๕๖๒ จำนวน 10,036,938.- บาท 
เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) “ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ         
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น” จึงทำให้  อบต.สระขวัญ ต้องกันเงินสะสม              
เพ่ือสำรองจ่ายตามระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

-หักเงินสะสมสำรองบุคลากรสามเดือน จำนวน 4,500,000.- บาท 
-หักเงินสะสมร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 

(81,587,500.- บาท) จำนวน 8,158,750.- บาท 
รวมจำนวนเงินสะสมที่ต้องกันไว้ จำนวน 12,658,750.- บาท 
ดังนั้น จากรายงานยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่  31 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ มียอดเงินสะสมที่ สามารถนำไปบริหารได้  จำนวน 
10,036,938.- บาท และต้องกันเงินสะสมไว้เพ่ือสำรองจ่ายตามระเบียบฯ 
จำนวน 12,658,750.- บาท ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้มีเงินสะสมไม่เพียง
พอที่จะนำไปบริหารได้ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ ขอใช้เงินทุน
สำรองเงินสะสมครับ 

ลำดับต่อไป ผมขอรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถ
นำไปบริหารได้ตามข้อ 87 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ          
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดังนี้  

/- เงินทุน… 
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- เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน  
27,428,411.63.- บาท 

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีจำนวน 81,587,500.- บาท 

- ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ.2562 คำนวณได้ 81,587,500 x 15 %  = 12,238,125.- บาท 

- เงินทุนสำรองเงินสะสม หัก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำนวณได้ 27,428,411.63.- 
ลบ 12,238,125.- = 15,190,286.- บาท  

ดังนั้น ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สามารถนำไปบริหารได้                  
มีจำนวน 15,190,286.- บาท  

- หักเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สภาฯ อนุมัติแล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 9,846,500.- บาท 

- หักจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3,398,900.- บาท 

ดังนั้น คงเหลือยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปบริหาร
ได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 5,343,786.63.- บาทครับ 

สำหรับวาระนี้ เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน           
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนางประเทือง แก้วลองบน ขนาดความกว้าง 
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
98 ลำดับที่  68 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่  อบต. กำหนด ส่วน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่าน
ได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เดินทางได้
สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

/งบประมาณ… 
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งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้น
บ้านนางประเทือง แก้วลองบนครับ ส่วนโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 450,000.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 241 ,518.- บาท จำนวนเงินที่ โอนลด 
80,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 161,518.- บาท เป็นการ
โอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน จำนวน 8 โครงการที่ขอ
อนุมัติในวันนี้ คือวาระข้อ 5.3.1 – 5.3.8 ครับ 

 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489 ,800.- บาท รวม
เป็นเงินจำนวนทั ้งสิ ้น 499 ,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนาง
ประเทือง แก้วลองบน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา  ๐ .๑ ๕  เมตร  พร ้อมล งล ูก ร ัง ไหล ่ท างข ้า งละ  0 .5 0  เมต ร              
โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง เส้นบ้านนางประเทือง แก้วลองบน ขนาดความกว้าง 

/4 เมตร… 
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4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร        
        

5.3.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน         
การพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท 
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้ งสิ้น  500,000 .- บาท เพื่ อจ่ายเป็น                  
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  5 บ้านหนองไผ่ (บ้านนายชิน             
ทองหาด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  การพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท 
และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490 ,000.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (บ้านนายชิน ทองหาด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่  1 หน้าที่ 25        
ลำดับที่ 1 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ 
เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค - 
บริโภค การเกษตร และการขุดเจาะบ่อบาดาลดังกล่าวมีความปลอดภัย           
ต่อประชาชนในพ้ืนนที่ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ครับ การโอนครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (บ้านนายชิน  ทองหาด) ส่วนโอนลด
ตามท่ีได้อธิบายไปในวาระข้อ 5.3.1 ครับ 
 

/นายวินัย... 
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นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  งบลงทุน 
ห ม วด ค ่าที ่ด ิน แ ล ะสิ ่ง ก ่อ ส ร ้า ง  ป ระ เภ ท ร าย จ ่า ย  ค ่า ก ่อ ส ร ้า ง                 
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 
บ้านหนองไผ่ (บ้านนายชิน ทองหาด) โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่ าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง    
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 490 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 
บ้านหนองไผ่ (บ้านนายชิน ทองหาด)      
 

5.3.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม             
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก  ห มู่ที่  7  บ้ านใหม่ไพรวัลย์  ขนาด                
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา ๐ .05 เมตร พร้อม            
ตีเส้นจราจร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
88 ลำดับที่ 114 

 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500 ,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก             
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
๐.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 114 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่  อบต. 
กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากถนนคอนกรีต           
เส้นดังกล่าวมีความชำรุด ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมี
ความจำเป็ นต้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ด้วยแอสฟัลติก              
เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอน          
ครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกหมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไพรวัลย์ ขนาดความกว้าง              
4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา ๐.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ส่วนโอนลด
ตามท่ีได้อธิบายไปในวาระข้อ 5.3.1 ครับ 
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวม
เป็นเงินจำนวนทั ้งสิ ้น 500 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก หมู ่ที ่ 7 บ้านใหม่             

/ไพรวัลย์… 
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ไพรวัลย์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา ๐.05 
เมตร พร้อมตีเส้นจราจร โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- 
บาท รวมเป ็น เง ินจำนวนทั ้งสิ ้น  500 ,000 .- บาท  เพื ่อจ ่าย เป ็น             
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก หมู ่ที ่ 7 
บ้านใหม่ไพรวัลย์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา             
๐.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
 

5.3.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท รายจ่ าย  ค่ าก่ อส ร้ า ง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียน            
คลองคันฉอ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 159 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

/จำนวน… 
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จำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
คลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ ขนาดความกว้าง              
4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
114 ลำดับที่ 159 รายละเอียดรูปแบบรายการเป็นไปที่ อบต. กำหนด                  
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง           
ที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา 
เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้ เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่  10 บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ             
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายไปแล้วในวาระ            
ข้อ  5.3.1 ครับ 
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ ขนาด
ความกว้าง  4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่าย

/เงินทุน… 
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เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองคันฉอ ซอยหลังวัดถึงหน้าโรงเรียนคลองคันฉอ ขนาด
ความกว้าง  4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

5.3.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท รายจ่ าย  ค่ าก่ อส ร้ า ง                         
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม             
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก หมู่ที่  14 บ้านคลองมะละกอ กลุ่ม             
คลองมะละกอ เหนื อ ไป ห มู่ที่  1 4  ขน าดค วามก ว้ าง 4  เมต ร               
ยาว 350 เมตร หนา ๐.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 222 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัดอบต.สระขวัญ  งบประมาณ พ.ศ . 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน              

ห ม วด ค่ าที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท ราย จ่ า ย  ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง                         
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
5 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  เพ่ื อ จ่ าย เป็ น ค่ า โค รงก ารป รับ ป รุ งซ่ อมแซม             
ถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก หมู่ที่  14 บ้ านคลองมะละกอ กลุ่ ม             
คลองมะละกอเหนือไปหมู่ที่ 14 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนา ๐.05 เมตร พร้อมตี เส้นจราจร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 222 รายละเอียดเป็นไปตาม
แบบที่ อบต. กำหนด ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เนื่องจากถนน
คอนกรีตเส้นดังกล่าวมีความชำรุด ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 
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จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก             
เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอน               
ครั้งนี้เป็นการโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต ด้วยแอสฟัลติก หมู่ที่ 14 บ้านคลองมะละกอ กลุ่มคลอง
มะละกอเหนือไปหมู่ที่ 14 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
๐.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายไปในวาระ          
ข้อ 5.3.1 ครับ 
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และ
เห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- บาท รวม
เป็นเงินจำนวนทั ้งสิ ้น 500 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก หมู่ที่ 14 บ้านคลอง
มะละกอ กลุ ่มคลองมะละกอเหนือไปหมู่ที ่ 14 ขนาด  ความกว้าง             
4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา ๐.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร โปรด
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- 
บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 490 ,000.- 
บาท รวมเป ็น เง ินจำนวนทั ้งสิ ้น  500 ,000 .- บาท เพื ่อจ ่าย เป ็น             
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก หมู่ที ่ 14 
บ้านคลองมะละกอ กลุ่มคลองมะละกอเหนือไปหมู่ที่ 14 ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา ๐.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
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5.3.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ ส ร้ า ง  ป ระ เภ ท รายจ่ าย  ค่ าก่ อส ร้ า ง                        
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน
ทั้งสิ้น 499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย ซอยนาเจริญ (ต่อจากเส้นเดิม) 
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 247 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
จำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 499 ,800.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้าน
คลองจานน้อย ซอยนาเจริญ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 129 
ลำดับที่  247 รายละเอียดรูปแบบรายการเป็นไปที่  อบต. กำหนด                  
ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง           
ที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา 
เดินทางได้สะดวกและมีความปลอดภัย การโอนครั้งนี้ เป็นการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย ซอยนาเจริญ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
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ข้างละ 0.50 เมตร ส่วนโอนลดตามที่ได้อธิบายไปแล้วในวาระข้อ  5.3.1 
ครับ 
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย ซอยนาเจริญ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่าย
เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 489,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
499,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 16 บ้านคลองจานน้อย ซอยนาเจริญ (ต่อจากเส้นเดิม) ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
 

5.3.7 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะ         
และชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- 
บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 465,000.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่  17             
บ้านเนินสะอาด จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 
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475,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 74 ลำดับที่ 42 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ 

สิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค จำนวน 
10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน 
465,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475 ,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็น
เงินจำนวน 475,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 42 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- แผงโซล่าเซลล์  ขนาด  10๐ W  
- ความเข้มของแสง 30  LUX  
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา   
- ชุดควบคุมการทำงานเป็นแบบเปิด – ปิด อัตโนมัติ 
- แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น  ขนาดบรรจุ 12V./10๐ Ah. 
- ความสูงของเสา 8 เมตร ชุบกัลป์วาไนท์   
- เสาสติ๊กเกอร์สีส้มขนาด 15 CM. จำนวน 2 แผ่น 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะคล้ายของเดิมที่ เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่แล้ว             

โดยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ     
จัดจ้างมามาไม่เกินสองปีงบประมาณ เหตุผลในการดำเนินการ เนื่องจาก
ถนนหลายสายในเวลากลางคืนจะไม่มีไฟส่องสว่างรายทางทำให้ประชาชน  
ที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับถนนบางสาย
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้งยังมีพวกมิจฉาชีพ   
ที่ถือโอกาสดักจี้ปล้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็น
จะต้องซื้อเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จำนวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม ๑0 ,000 บาท  
ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้อง
โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง            

/พร้อมติดตั้ง… 
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พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ บ้านเนินสะอาด 
จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47,500.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 475,000.-
บาท ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายในวาระข้อ 5.3.1 ครับ      
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ            

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสมจำนวน 465,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 475 ,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 47 ,500.- 
บาท รวมเป็นเงินจำนวน 475,000.- บาท โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสมจำนวน 465 ,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
475,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 17 บ้านเนินสะอาด จำนวน 10 ต้น ๆ ละ 
47,500.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 475,000.- บาท 
 

5.3.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท  และ       
ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท                 
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  18 บ้านคลองมะละกอใต้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่ 238 
ลำดับที่ 47 

/นายวินัย… 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
   

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี           
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน                      
(เลขานุการสภาฯ)  เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด 

ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- 
บาท  และขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  18 บ้ านคลอง               
มะละกอใต้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชี
ครุภัณฑ์  หน้าที่ 238 ลำดับที่ 47 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑. ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ๔๒๐ .๒๐๐ MHz  จำนวน               
1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

-เครื่องส่ งระบบ UHF/FM ชนิ ดตั้ งประจํ าที่ ความถี่  
๔๒๐.๒๐๐ MHz ตามท่ี กสทช. กำหนดให้ใช้   

          - ความต้านทานสายอากาศ ๕๐ OHM  
          - แรงดันไฟใช้งาน ๑๓.๘ Vdc  
          - กำลังส่ง (Tx Power Output ) ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ 
          - มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมในตัว  
          - ตัวกล่องเป็นเหล็กกันสัญญาณรบกวนออกสู่ภายนอก  
          - การผสมสัญญาณแบบ CTCSS#๒ / DTMF / FSK  

- ความถี่เบี่ยงเบนสูงสุด ± ๒.๕ kHz  
          - มีหน้าจอ LCD แสดงค่าความถ่ีในการออกอากาศ  
          - สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 

๒. เครื่องจ่ายไฟ จำนวน 1 ชดุ มีรายละเอียด ดังนี้  
          - เป็นเครื่องจ่ายไฟให้ระบบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ  
          - รองรับแรงดันไฟขาเข้าช่วง ๑๙๐-๒๓๐ Vac ได้  
          - แรงดันไฟขาออก ๑๓.๘ Vdc  
          - มีหน้าจอ LCD แสดงค่า Volt-Amp  
          - มีพัดลมระบายอากาศ  
         - สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้วได้ 

๓. ชุดเครื่องควบคุมการออกอากาศ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้  

          - เป็นชุดควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
     - ควบคุมสถานีเครื่องรับแบบเปิดทั้งหมด (All Zone) 

และสามารถรองรับการควบคุมเปิด-ปิด แบบกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กลุ่ม  
ด้วยรีโมทคอนโทรล  

/- สามารถ… 
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- สามารถควบคุมเลือกเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องเล่นเสียง 
เช่น วิทยุ FM , เครื่องเล่น USB MP๓ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ต่อกับช่องจ่ายไฟ
ด้านหลังเครื่องโดยควบคุมผ่านปุ่มกดหน้าเครื่องได้  

- สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง  
          - สามารถรองรับการติดตั้งในตู้ Rack ๑๙ นิ้ว ได้  
          - สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้

๔. ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
          - สามารถรองรับสัญญาณเสียงขาเข้า ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง  

      - สามารถปรับระดับความดังของเสียงในแต่ละช่องแยก
อิสระได้  

          - สามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได้ 
    ๕. ไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  

     - ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ หรือคอนเดนเซอร์  
- มีเสียงระฆังอิเล็กทรอนิกส์ก่อนประกาศ  
- พร้อมขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอกานไมค์ได้ 

๖. ลําโพงมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด  มีรายละเอียด ดังนี้  
          - กำลังขยายไม่น้อยกว่า     

- ประกอบด้วยลำโพงหลักตัวและลําโพงลูก ๒ ตัว  
          - มีปุ่มปรับระดับเสียงสามารถเร่ง-ลดเสียงได้ ๕ W  

๗. เครื่องเล่น CD/USB MP๓/FMTuner จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้  

          - เป็นเครื่องเล่นเสียงเอนกประสงค์  
          - สามารถเล่นไฟล์เสียงจากแผ่น CD และ USB MP๓ ได้  
          - สามารถรับสัญญาณวิทยุFM ได ้ 
          - สามารถใช้กับไฟ ๒๒๐ Vac ได ้

๘. ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด 
ดังนี้  

- สายอากาศชนิด Dipole ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Stake 
หรือดีกว่า  

- สายนำสัญญาณชนิด ๘ DFB หรือดีกว่า ความยาว                
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร พร้อมข้ัวต่อ 

๙. ชุดรับและขยายสัญญาณ จำนวน 5 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้   
- เป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM รับสัญญาณ

จากเครื่องส่งชัดเจน สัญญาณรบกวนต่ำ  
- สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ ๒ ชนิด คือ จากไฟ ๒๒๐VAC 

หรือชุดสำรองไฟ ขนาด ๒๔ VDC  
/- ความถี.่.. 
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- ความถี่ใช้งานย่าน ๔๒๐ .๒๐๐ MHZ ตามที่  กสทช. 
อนุญาตให้ใช้งาน  

          - ความไวในการรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๐.๘ v  
          - การเปิด/ปิดเครื่องด้วยรหัส DTMF  

      - เครื่องชุดลูกข่ายจะทำงาน เปิด – ปิดโดยอัตโนมัติตามที่
ชุดควบคุมแม่ข่ายสั่งงาน  

- ตัวกล่องผลิตด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรง
ทนทานได้มาตรฐาน กันน้ำได้ ๑๐๐%  

          - สามารถติดตั้งกับเสาไฟฟ้าและเสาหอกระจายข่าวได้  
      - สามารถปรับเพิ่มและลดระดับความดังเสียงของภาครับ
แต่ละจุด ได้ที่สถานีส่งและตัวภาครับโดยตรง  

- ภาคขยายภายในเครื่องมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๒ x ๕๐ 
วัตต์ RMS   

          - กินกระแสไฟขณะ Stand by ไม ่เกิน ๗๐ mA 
          - ชุดเครื่องรับมีไฟ LED บอกสถานะ การทำงาน 

๑๐. ชุดสายอากาศรับพร้อมสายนําสัญญาณ จำนวน 5 ชุด             
มีรายละเอียด ดังนี้  

            - ชนิด Yagi-Uda ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ Elements  
     - สายนำสัญญาณชนิด Coaxial Cable RG๕๘ หรือดีกว่า
พร้อมขั้วต่อ 

๑๑. ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต จำนวน  20 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
- โครงสร้างทำด้วยวัสดุเบา แข็งแรง สามารถทนแดดและ

ฝนได้ดี  
            - ปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว  

      - กำลังขับไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ 
๑๒. อุปกรณ์ประกอบร่วมอ่ืน ๆ ในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดังนี้  

            - แผงไม้ 
            - สายไฟ  
            - เบรกเกอร์  
            - มิเตอร์ไฟฟ้า ๕A 
            - เสาส่งสัญญาณ ๑๒ เมตร 
            - พร้อมติดตั้ง 
.  เหตุผลในการจัดซื้อ เนื่องจากในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์และ

การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนผ่านทางเสียงตามสายหรือไร้
สายถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะจะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่
เป็นประจำและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
เดินทางมาร่วมประชุม รวมทั้งยังสามารถที่จะใช้ประชาสัมพันธ์และแจ้ง

/เตือนใน… 
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เตือนในเรื่องสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉินได้ โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้ราคา 
ตามท้องตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ จำนวนเงิน
ที่ขอโอนเพ่ิม  10,000.- บาท ซึ่งการโอนครั้งนี้เป็นการโอน เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่  18 บ้านคลอง               
มะละกอใต ้ส่วนโอนลดตามท่ีได้อธิบายในวาระข้อ 5.3.1 ครับ 
     

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ                
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  
ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 18 บ้าน
คลองมะละกอใต้ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ                
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์  
ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสมจำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 500,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 18 บ้าน
คลองมะละกอใต ้
 

นายวินัย อาทร   เนื่องจากท่านนายกฯ ต้องการแทรกวาระการประชุมเพ่ิมเติม เนื่องจาก
ประธานสภาฯ   วาระตกหล่น จำนวนสองวาระ ดังนี้ 

ข้อ 5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .  2562 มาตั ้ง จ ่าย เป ็น รายการใหม ่               
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความ เข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภ ัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
ว งจรปิดพร้อมติดตั ้ง ในจุด เสี ่ย ง  หมู ่ที ่  1  บ ้านน้ำซ ับ  ปรากฏ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ .ศ .2561 - 2565) แก้ไขครั ้งที ่ 1  บ ัญช ี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1  

/และข้อ… 
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และข้อ 5.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ป ระจำปี งบ ประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 2  มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่                
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน              
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าถมดิน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 340 

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)              
ข้อ 28 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุม            
สภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืนในคราวประชุมนั้น” ดังนั้น ผมจึงขอ 
มติที่ประชุม หากเห็นชอบให้บรรจุญัตติในเรื่องดังกล่าวเป็น ข้อ 5.4 และ 
ข้อ 5.5 เข้าวาระการประชุมในวันนี้ โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน          
34 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้บรรจุ 
ญัตติเพ่ิมเติมเข้าวาระการประชุมเป็นข้อ 5.4 และ ข้อ 5.5  

 

5.4 ขอความเห็นชอบอนุม ัต ิโอนงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2562 มาตั ้งจ่าย เป็นรายการใหม่               
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงิน
จำนวนทั้งสิ้น 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ งในจุดเสี่ ยง ห มู่ที่  1  บ้ านน้ ำซับ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก ้ไข ค รั ้งที ่ 1  บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1  

 

นายวินัย  อาทร      เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ            
ปลัด อบต.สระขวัญ  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
(เลขานุการสภาฯ)          เพ่ิมเติม   
 
 

  /ข้อ 27… 
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ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือ           
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท และขอความเห็นชอบจ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม จำนวน 490,000.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ในจุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แก้ไขครั้งที่ 1 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที ่ 29  ลำดับที ่ 1  ก่อนอ่ืน 
ผมขอชี้แจงว่า เหตุผลที่ต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาฯ                 
เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในจุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 
อีกครั้ง ทั้งที่ได้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ไปแล้ว ในสมัยประชุมสภาฯ                   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
เนื่องจากตั้งประเภทรายจ่ายคลาดเคลื่อน ซึ่งในสมัยประชุมดังกล่าว            
ได้ตั้งจ่ายในประเภทรายจ่าย “ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่” ดังนั้น เพื่อให้
ตรงตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จึงต้องเสนอญัตติ
เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่
อีกครั้งเพ่ือที่จะได้ตั้งจ่ายในประเภทรายจ่ายให้ถูกต้องตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ครับ โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด            
มีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
กำหนด ดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 

- มี  frame rate ไม่น้อยกว่า 50 ภาพต่อวินาที  (frame  per 
second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 

/- ใช้เทคโนโลยี… 
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- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
(ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.22 LUX สำหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.04 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ 
(Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด        

ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection) 

ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก 

(Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย             

2 แหล่ง 
- ได้ รั บ ม าต รฐ าน  Onvif (Open Network Video Interface 

Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับ 

หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3 af ห รื อ  IEsEE 802.3at (Power over Ethernet) ใ น ช่ อ ง
เดียวกันได้ 

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,“NTP หรือ SNTP”, 
SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ 
MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

/- ได้รับมาตรฐาน… 
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- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน        

ที่มีคุณภาพ 
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 

แบบ 16 ช่อง มีรายละเอียด  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ 

H.264 หรือดีกว่า 
- ได้ รั บ ม าต รฐ าน  Onvif (Open Network Video Interface 

Forum) 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียด                    

ของภาพสู งสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel 

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 
SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 

- มี หน่ วยจั ด เก็บ ข้ อมู ล สำห รับ กล้ อ งวงจรปิ ด โดย เฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า              
16 TB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 

Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้ 

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน 
ที่มีคุณภาพ 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 
8 ช่อง มีรายละเอียด  ดังนี้ 

/- มีลักษณะ… 
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- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps 
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af ห รือ  IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน ช่ อ ง
เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได ้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายทุกช่อง          
4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว มีรายละเอียดตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ดังนี้ 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 

1,920 x 1,080 พิกเซล 
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อ

สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง 

และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
รายละเอียดคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคุณลักษณะเดิมที่ เคยซื้อ               

ครั้งที่แล้ว โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องซื้อเพ่ือใช้ติดตาม
ความเคลื่อนไหวในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์         
ต่าง ๆ ป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มระดับ
ความปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ การโอนครั้งนี้เป็นการโอนเนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในจุดเสี่ยง   
หมู่ที่  1 บ้านน้ำซับ ส่วนโอนลดเป็นการโอนลดในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน                
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งในจุดเสี่ยง หมู่ที่ 1 

/บ้านน้ำซับ… 
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บ้านน้ำซับ งบประมาณอนุมัติ 10,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
10,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 10,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 0.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่น
ครับ  

 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ 

โอน งบ ป ระม าณ ร าย จ่า ย ป ร ะจ ำปีง บ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2                 
มาตั้ ง จ่าย เป็นรายการใหม่  ในแผนงานสร้า งความ เข้มแข็งของ
ช ุม ช น  ง า น ส่ ง เ ส ริม แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ค ว า ม เข ้ม แ ข ็ง ข อ ง ช ุม ช น               
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  จำนวน 10 ,000. - บาท และเห็นชอบจ่าย เงินทุนสำรอง
เงินสะสม จำนวน 490 ,000. - บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
500 ,000. - บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมติดตั้ งในจุดเสี่ยง หมู่ที่  1 บ้านน้ำซับ โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอน งบ ป ระม าณ ราย จ ่า ย ป ระ จ ำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2                 
มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวด              
ค ่าค ร ุภ ัณ ฑ ์ ป ระ เภทรายจ ่าย  คร ุภ ัณ ฑ ์ไฟฟ ้าและว ิท ย ุ จ ำน วน 
10 ,000.- บาท และเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
490 ,000.- บาท รวมเป็น เง ินจำนวนทั ้งสิ ้น  500 ,000.- บาท                
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั ้งในจุดเสี ่ยง           
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ  

 

5.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าถมดิน จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 340 

 
 /นายวินัย… 
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นายวินัย  อาทร      เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  สำหรับวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย         
ปลัด อบต.สระขวัญ   ประจำปี งบ ประมาณ  พ .ศ . 2 5 6 2  มาตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่               
(เลขานุการสภาฯ)  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่า ถมดิน                        
จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับถมดินหลังอาคาร
สำนักงาน อบต.สระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 340 ผมขอชี้แจงว่า เหตุผลที่ต้องเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ อีกครั้ง ทั้งที่ได้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ            
ไปแล้ว ในสมัยประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากตั้งประเภทรายจ่ายคลาดเคลื่อน 
ซึ่งในสมัยประชุมดังกล่าวได้ตั้งจ่ายในประเภทรายจ่าย “ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค” ดังนั้น เพ่ือให้ตรงตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย    
ตามงบประมาณ จึงต้องเสนอญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ อีกครั้งเพ่ือที่จะได้ตั้งจ่าย                 
ในประเภทรายจ่ายให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณครับ ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามแบบสรุปราคากลาง
ที่ทุกท่านได้รับ เหตุผลในการขออนุมัติ เพ่ือปรับถมดินด้านหลังสำนักงาน 
อบต.สระขวัญ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวพ้ืนที่ต่ำเป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบ
กับคาดว่า อบต.สระขวัญ จะได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งหากได้รับจริง อบต.จะดำเนินการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณด้านหลังสำนักงาน อบต.สระขวัญครับ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในครั้งนี้ 
เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จำเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับถมดินหลัง
อาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ จำนวน 500,000.- บาท ส่วนโอนลดเป็น
การโอนลดในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 500 ,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น          
ค่าโครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ  งบประมาณ
อนุ มั ติ  500,000.- บาท  งบประมาณ ก่อน โอน  500,000.- บาท              

/จำนวนเงิน… 



  53 

 

จำนวนเงินที่โอนลด 500,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- 
บาท   เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอื่นครับ 
 

นายวินัย อาทร   ในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ  
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ 

โอน งบ ป ระม าณ ร าย จ่า ย ป ร ะจ ำปีง บ ป ระม าณ  พ .ศ .  2 5 6 2            
มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ง าน ก่อ ส ร้า ง โ ค ร งส ร้า ง พื ้น ฐ าน  งบ ล งทุน  ห ม วด ค่า ที ่ด ิน แ ล ะ
สิ ่ ง ก่อส ร้า ง  ประ เภทรายจ่า ย  ค่าถมดิน  จ ำนวน  500 ,000 . - 
บาท เ พื่อจ่าย เป็นค่า โครงการปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน 
อบต.สระขวัญ โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
34 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าถมดิน จำนวน 500 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับถมดินหลังอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ  

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 

นายวินัย  อาทร   สำหรับเรื่องอ่ืน ๆ ผมจะให้ท่านรองประธานสภาฯ ดำเนินการแทน                 
ประธานสภาฯ   วาระนี้คุยกันได้ทุกเรื่องครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถาม   

หรือมีความเดือดร้อนเรื่องใด โปรดยกมือ เชิญท่านอภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 17 ถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านคลองคันฉอกลาง ตอนนี้ทำเสร็จ   
แล้ว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อยของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี พี่น้องประชาชน
หมู่ 17 ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหารที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ครับ ไฟส่อง
สว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนนี้ยังไม่เพียงพอครับ เส้นทางเข้าคลอง
คันฉอกลางไปหมู่บ้านยังมืดอยู่ แต่ก็ได้รับอนุมัติ เห็นชอบแล้วในวันนี้  
ขอบคุณมากครับ ช่วงนี้หน้าฝน แต่ฝนตกน้อย น่าจะแล้งไปอีกนาน                   
น้ำประปาจึงมีความสำคัญ กลุ่มบ้านเนินข้าวเหนียวน้อยมีชาวบ้านอาศัยอยู่

/หลายครัว… 
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หลายครัวเรือน น้ำไม่เพียงพอ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ตอนนี้หมู่ 17 
ต้องการลูกรัง  ถ้ามีงบประมาณในส่วนใดช่วยเหลือได้ พิจารณาให้ด้วยครับ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านมนัสครับ 
รองประธานสภาฯ 

 

นายมนัส  เนินคำภา  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 19   เจ้าหน้าที่  และผู้มี เกียรติทุกท่าน ผมนายมนัส  เนินคำภา สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 19 ผมมีเรื่องอยากปรึกษาหารือฝ่ายบริหารเรื่องน้ำประปา 
กลุ่มหนองน้ำแดง อยากให้ไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้ ตอนนี้น้ำไม่เพียงพอ
ถ้าฝ่ายบริหารไม่ช่วยเหลือ เดือดร้อนหนักมากจริง ๆ ครับ  
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 16   เ จ้ าหน้ าที่  และผู้ มี เ กี ย รติทุ กท่ าน  ดิ ฉั นนางสาวลั ดดา  อำนวย  

สมาชิก สภาฯ หมู ่ที ่ 16  อยากสอบถามเรื ่องช่วยเหลือเด็กแรกเกิด           
ถึงหกปี ว่ามีหลักเกณฑ์และขั้นตอนเป็นอย่างไร อีกเรื่อง ถนนลูกรังใน            
หมู่ 16 เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาลำบาก ถ้ามีงบประมาณช่วยเหลือ
ได้ฝากพิจารณาให้ด้วยค่ะ  
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 

 

นางรจนา  กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 20   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางรจนา  กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 20 ขอขอบคุณเรื่องเสียงตามสายที่ชำรุดและแจ้งให้ซ่อมครั้งที่แล้ว 
ตอนนี้ช่างไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ใช้บรรเทาไปพอสมควรค่ะ แต่ก็ยัง
ไม่เรียบร้อยดี ประมาณ 70 % ได้ เรื่องประปาหมู่บ้าน สอบถามไปทางการ
ไฟฟ้าแล้ว ไฟฟ้ามาแก้ไขให้  แต่ใช้ได้ประมาณ 3 วัน ไฟไม่ เพียงพอ 
เหมือนเดิม น้ำประปาไม่ไหล แจ้งไปที่การไฟฟ้าใหม่ เขาบอกว่าต้องเปลี่ยน
หม้ อแปลงไฟ ใหม่  ตอนนี้ เดื อดร้ อนมากค่ ะ  สุ ดท้ ายขอทวงถาม               
ฝ่ายบริหารเรื่องเสียงไร้สาย หมู่ 20 ไม่ทราบว่าจะได้รับพิจารณาเมื่อไรคะ 
ฝากไว้ด้วยค่ะ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านละมัยครับ 
รองประธานสภาฯ 

/นายละมัย...   
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นายละมัย  สินธน  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 18   เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมนายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ  

หมู่ที่ 18 ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน แทนชาวบ้าน                   
ที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติถนนแอสฟัสติกในวันนี้ ตอนนี้ครึ่งทางแล้วเหลือ
เชื่อมต่อกัน และขอแจ้งให้ช่างไปแก้ไขซ่อมแซมร่องหลุมลึก กลัวเกิด
อันตรายตรงแยกทางเข้าหมู่บ้าน ขอบคุณครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
รองประธานสภาฯ 

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  ดังนี้  
(เลขานุการสภาฯ)  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะออก

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๑ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง การบริหาร
จัดเก็บมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน     
จึงมีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงและ                   
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบล            
สระขวัญ ได้ออกบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ยังไม่คลอบคลุมและครบถ้วน จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมกิจการต่าง ๆ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้เป็นไปตามกฎหมาย                 
ที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
สระขวัญจำนวน 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วยกิจการ   
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒  

             2.ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดเก็บมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒  
              3.ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๖๒  
          4.ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.๒๕๖๒ 

     5.ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ 
ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

/6.ร่างข้อบัญญัต…ิ 
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6.ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๒ 

         7.ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๒ 
     8.ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์              
พ.ศ.๒๕๖๒ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจง เหตุผลในการออกข้อบัญญัติ และได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบล             
สระขวัญ จึงประกาศให้มีการรับความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยสามารถแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

1.แสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

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

3.ทางเว็บไซต์ www.sa-kwan.go.th 
4.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : sakwan286@gmail.com 
5.ทาง Facebook : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สระขวัญ 
6.ทางแอปพลิเคชัน LINE โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (OR CODE)  
7.ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3725 8051 ต่อ 11 
ในการนี้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญดังกล่าวได้
ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทางเว็บไซต์ www.sa-kwan.go.th 
ที่ทำการกำนันตำบลสระขวัญ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้าน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะดำเนินการจัดประชุม               
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญตามกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ดังนี้ 

/1.กำหนด... 
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1.กำหนดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญในวันอังคารที่   20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.             
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 

    1.1 ร่ างข้ อบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการควบคุ มกิ จการ เลี้ ย งไก่               
พ.ศ.๒๕๖๒  

    1.2 ร่ างข้อบัญญั ติ ว่ าด้ วยการควบคุมกิจการเลี้ ย งสุ กร               
พ.ศ.๒๕๖๒ 

2.กำหนดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ในวันศุกร์ที่  23 สิ งหาคม 2562 เวลา 09.00 น .             
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 

    2.1 ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ             
การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

    2.2 ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๒ 

    2.3 ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๒ 
 3.กำหนดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ตำบลสระขวัญ  ในวันศุกร์ที่  27 สิ งหาคม 2562 เวลา 09.00 น .               
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 
              3.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญว่าด้วย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒  

   3.2 ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดเก็บมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒  
   3.3 ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์

ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่าง
ข้อบัญญัติ อบต.สระขวัญด้วยครับ และในวันจัดประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วยครับ ส่วนหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งไป   
อีกครั้งครับ ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอฝ่ายบริหารมา 
ผมขออนุญาตตอบแทนท่านนายกฯ ครับ  

ท่านอภิชาติ เรื่องลูกรัง ถ้ามีงบประมาณช่วยเหลือได้ จะพิจารณา
ให้ครับ 

 
/ท่านมนัส… 
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ท่านมนัส  เรื่องประปา ถ้าไม่ ไปขุด เจาะให้ เดือดร้อนแน่  ๆ                
เดี๋ยวท่านนายกฯ จะให้คำตอบสำหรับเรื่องประปาครับ 

ท่านลัดดา เดี๋ยวผมจะให้คุณธนชาตชี้แจงให้ครับ  
ท่านรจนา เรื่องเสียงตามสาย ช่างไปซ่อมแล้ว ไฟประปาตกต้องรอ

การไฟฟ้ามาดำเนินการให้ครับ ส่วนเรื่องเสียงไร้สาย ถ้ามีงบประมาณจะ
พิจารณาให้ครับ 

ท่านละมัย เดี๋ยวจะให้ช่างไปซ่อมแซมให้ครับ 
 

นายวินัย อาทร เชิญท่านกฤษฎาครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ           
ส.อบต.หมู่ที่ 7   เจ้าหน้าที่  และผู้มี เกียรติทุกท่าน ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์  สมาชิก 

สภาฯ หมู่ที่ 7 อยากสอบท่านเรื่องที่ท่านปลัดฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติตำบล ปัญหามีอยู่ว่าการที่เราจะมีข้อกำหนด
ในตรงนี้ มันมีปัญหาที่ว่าพวกสัตว์ปีก ไก่กับหมู ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่มันก็โอเค 
แต่ถ้าเป็นฟาร์มเล็ก ๆ ตามหมู่บ้านมีปัญหามาก แล้วเราจะมีข้ อบัญญัติ
บังคับอย่างไรในตรงนี้ คืออย่างเลี้ยงหมูสิบตัวยี่สิบตัว ตรงนี้ก็ก่อเกิดความ
รำคาญให้แก่ชาวบ้านมากเลยครับ ชาวบ้านผมบอกว่าแค่ฟาร์มใหญ่                  
ก็เดือดร้อนอยู่แล้วครับ ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ยังไม่ได้
ดำเนินการใด ๆ ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับ 
 

นายวินัย อาทร เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอตอบดังนี้ครับ 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ร่างข้อบัญญัติฯ ที่ เปิดรับฟังความคิดเห็นคลอบคลุมทุกอย่าง 
(เลขานุการสภาฯ)  อบต.ได้ออกร่างข้อบัญญัติฯ ว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงไก่และการ 

เลี ้ยงสุกรแยกออกต่างหาก ทำให้สามารถควบคุมการเลี้ยงสัตว์ทั้งสอง
ประเภทได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบกอบกิจการที่เป็นฟาร์ม
ขนาดใหญ่ หรือชาวบ้านที่เลี้ยงตามหมู่บ้านเพื่อการค้า ในตัวร่างข้อบัญญัติฯ 
จะมีเงื่อนไขควบคุมกำหนดกิจการ หากไม่ดำเนินการตาม แล้วก่อให้ เกิด
ความเดือดร้อน ก็สามารถให้หยุดดำเนินการได้ จะมีข้ันตอนตามกฎหมายก็
ดำเนินการไปตามนั้น เข้าใจครับสุกรแม้จะเลี้ยงตัวเดียวก็เหม็น อย่างไรก็
ฝากวันประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปครับ อยากให้ทุก
ท่านได้ดูว่าที่อบต.ออกร่างข้อบัญญัติฯ ไปทั้ง 8 เรื่อง ข้อกำหนดหรือ             

/เงื่อนไข... 
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เงื่อนไขมันตรึงไปหรือหย่อนไปหรือไม่ ค่าธรรรมเนียมที่กำหนดไว้สูงไปหรือ
น้อยไปหรือไม่ ฝากทุกท่านด้วยครับ 
 

นายวินัย อาทร   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ 
นายก อบต.สระขวัญ  เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางบุญช่วย  ช่างนับ นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ขอตอบเรื ่องประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล           
ที ่ข ุดเจาะรอบที ่แล้วได้บ ่อเดียวคือหมู ่ 20 แล้วเขาก็มาขุดหมู ่ 12              
ซึ ่งครั ้งแรกขุดไปแล้วไม่เจอน้ำ มาขุดอีกครั ้งก็ไม่ได้อีก เขาก็เลยไป             
ขุดหมู่ 19 ให้ปรากฏว่า ขุดลงไปมันไม่มีน้ำ ได้เต็มที่ประมาณสองคิว
แล้วก็ให้บ้านหลังนั้นไปแล้ว วิธีการเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลมีหลาย
ขั้นตอนอยู่พอสมควร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
จ.สระแก้วเป็นแม่งาน เขามีเครื่องมือที ่ครบสมบูรณ์ คุยกับเขาแล้ว 
น่าจะไม่สามารถขุดเจาะได้ถ ึงจะเปลี ่ยนคนขุดเจาะใหม่ก็ไม่น ่าจะ             
เจอน้ำ เพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวกัน เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งว่าจะแก้ไข
ปัญหากันอย่างไร ขอตอบหมู่ 19 อย่างนี้ก่อนค่ะ ส่วนหมู่ 12 ตอนนี้ 
ก็ขุดเจาะได้แล้ว หมู่ 20 ขุดเจาะได้แล้วเช่นกัน แต่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า
ไม่พอ ได้คุยกับทางไฟฟ้าแล้ว เดี ๋ยวจะมาแก้ไขปัญหาให้  ฝากท่าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 20 ตามให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ปิดประชุม   เวลา   13.45  น. 
 
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั         ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ   
   

                                                       (ลงชื่อ)      นนทิยา  คนกาญจน์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวนนทิยา  คนกาญจน์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
 

/(ลงชื่อ).... 
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                                                      (ลงชื่อ)         ชนม์  เมฆขุนทด        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                   ( นายชนม์  เมฆขุนทด ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 
(ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายมงคล  พันทอง ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 

 
  (ลงชื่อ)            วินัย อาทร          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายวินัย อาทร) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 


