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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันจันทรท์ี ่15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

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 
30 

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

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
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 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 

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

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

นายชนม์  เมฆขุนทด 
นางสีนวน  ผาวันดี 
นายมนัส  เนินคำภา 
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ 

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

ชนม์  เมฆขุนทด 
สีนวน  ผาวันดี 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง     
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ 
  

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1. นายจวน  แก้วเตชะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11   ลากิจ 
  2. นายละมัย  สินธน  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 
16  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์ เทียมพัฒน์ 
จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางจินดานุช อรังศรี 
นางสาวณัชชา ท่านาเวช 
นายศุภอัชณ์ พนมสัย 
นางสาวอนิสรา ตั้งพิทยาเลิศ 
นางตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
นางสาวศิริลักษ์ คำสวัสดิ์ 
  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นิติกร 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ 
- 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์ เทียมพัฒน์ 
โอภาศ เรืองเกตุ 
ธนชาต  ปางเดิม 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา วงชาร ี
อำพล  ไชยหนองหว้า 
จินดานุช อรังศรี 
ณัชชา ท่านาเวช 
ศุภอัชณ์ พนมสัย 
อนิสรา ตั้งพิทยาเลิศ 
ตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
ศิริลักษ ์คำสวัสดิ์ 

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2564 

  1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ - 2565) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ     
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร  เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ     

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายง าน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให ้ เลขาน ุการสภาท้องถ ิ ่นป ิดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

/ข้อความใด ๆ… 
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ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ” 

     ตามที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงานการประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือแจ้งในที่ประชุมได้เลยครับ 

นายวินัย อาทร    สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยใดหรือไม่ โปรดยกมือ เชิญท่านอุ่นครับ             
ประธานสภาฯ 

นายอุ่น  มุ่งดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น  มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ผมขอ            
ส.อบต.หมู่ที่ 9   แก้ไขถ้อยคำ หน้าที่ 22 จากหมู่ที่ 21 แก้ไขเป็น หมู่ที่ 20 ครับ    

นายวินัย อาทร    สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะแก ้ไขถ ้อยใดหร ือไม่ โปรดยกมือ ถ ้ า ไม ่ม ี              
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำตามที่ท่านอุ่น
    ได้ขอแก้ไข โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
    33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบแก้ไข
    ถ้อยคำ หน้าที่ 22 จากหมู่ที่ 21 แก้ไขเป็น หมู่ที่ 20 

นายวินัย อาทร    สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะแก ้ไขถ ้อยใดหร ือไม่ โปรดยกมือ ถ ้ า ไม ่ม ี              
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
    ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    
     5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 10 รายการ
    ดังนี้ 

 5.1.1 ขอความเห ็นชอบอน ุม ัต ิ โอนงบประมาณรายจ ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน
 หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย  ค ่าก ่อสร ้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  179,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 (เอกสารหมายเลข 2) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ปลัด อบต.สระขวัญ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(เลขานุการสภาฯ)  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ           

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ในช่วงฤดูแล้งการให้บริการ
น้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที ่ 4 บ้านทุ่งพลวง ยังไม่เพียงพอแก่การอุปโภค-
บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับความต้องการใช้
น้ำมีมากขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญพิจารณาแล้วเห็นว่า มีจำเป็นต้องขยายเขตประปาหมู ่บ ้าน                 
เพื ่อให้บริการน้ำในพื ้นที ่ได้อย่างทั ่วถึงและช่วยในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน และนอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
เป็นหน่วยงานหนึ ่งที ่ม ีบทบาทหน้าที ่ ในการให้บริการแก่ประชาชน                
ในด้านการให้บริการน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการดำรงชีวิต   
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ 

 
/ต่อสภาฯ… 
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 ต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุบ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 179,500. - 
บาท เพื ่อจ ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปา หมู ่ที ่ 4 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 5  
ลำดับที ่ 2 รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที ่ อบต.กำหนด ส่วนแบบ               
สรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่าน ไ ด ้ ร ั บ  ท ั ้ ง น ี ้  ก า ร ด ำ เ นิ น
โครงการฯ ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่  ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม -โอนลด 
ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวนเงินที่โอน
เพ่ิม  179,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 

โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน                
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์  งบประมาณ
อนุมัติ 2,000,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 992,800.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 179,500.-  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 813,300.-  บาท ปรากฏ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  179,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  179,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 

/5.1.2 ขอความ… 
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 5.1.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน 
 หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย  ค ่าก ่อสร ้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  146,200.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
 ติดตั้งท่ีกั้นนกรอบอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ (เอกสารหมายเลข 3) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญในปัจจุบัน ได้มี
ปลัด อบต.สระขวัญ  นกพิราบและนกชนิดอ่ืนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  มีการถ่ายมูลนก ทำให้
(เลขานุการสภาฯ)  เกิดสะสมของมูลนก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ องค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
    สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย และไม่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรค จึงเห็นควร
    ดำเนินโครงการติดตั้งที่กั ้นนกรอบอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ            
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว  จงึมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
    สภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  146,200.- บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งที่กั้นนกรอบอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 
    หน้าที ่ 6 ลำดับที ่ 9 รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที ่ อบต.กำหนด               
    ส่วนแบบสรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ โดยมี
    รายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวนเงินที่ 
โอนเพิ่ม  146,200.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งที่กั ้นนกรอบอาคาร
สำนักงาน อบต.สระขวัญ 

โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน                
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์  งบประมาณ
อนุมัติ 2,000,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 813,300.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 146,200.-  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 667,100.-  บาท ปรากฏ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

/นายวินัย… 
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นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พื ้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  146,200.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น            
    ค่าโครงการติดตั้งที่ก้ันนกรอบอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื ้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  146,200.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น            
ค่าโครงการติดตั้งท่ีกั้นนกรอบอาคารสำนักงาน อบต.สระขวัญ 

     5.1.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร             
    งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย              
    ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  5,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ              
    เครื่องเคลือบบัตร สำหรับใช้งานในสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง  
    (เอกสารหมายเลข 4)    

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง 
(เลขานุการสภาฯ)  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้
    เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
    สภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
    2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวด            
     

/ค่าครุภัณฑ์… 
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    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5,500.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร สำหรับใช้งานในสำนักปลัด จำนวน 
    1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
    ครั้งที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 4 การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาด
    หรือราคาที่เคยจัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ เพราะไม่ปรากฏใน
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยมีรายละเอียด
    คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ตัวเครื่องทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดีทนต่อความร้อน  
2) เคลือบได้เฉพาะระบบร้อน  
3) มีปุ่มคำสั่ง "REVERSE" เมื่อมีเอกสารติด  
4) สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง ๓ ระดับ  
5) ใช้สำหรับเคลือบรูปถ่ายและเอกสารทั่วไป  
6) เช็ดและทำความสะอาดได้ง่าย  
7) ความกว้างของช่องใส่แผ่นพลาสติกเคลือบ : ๓๒๔ มม. (A๓)  
8) จำนวนลูกกลิ้ง ๔ ลูก  
9) ความเร็วในการเคลือบ : ๓๐๐ มม./นาที  
10)  ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง : ๕ - ๑๐ นาที  
11)  ความหนาของพลาสติกเคลือบ : ๘๐ - ๑๕0 ไมครอน  
12)  แรงดันไฟฟ้า : ๔๒0 วัตต์  
13)  ขนาด กว้าง x ยาว x สูง : ๑๖.๕ x ๔๗.๘ x ๔ ชม.                                

น้ำหนัก : ๖.๒ กก.  
14)  รับประกัน 1 ปี 

    รายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด มีดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  5,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร สำหรับใช้งานในสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง 

โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน                
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์  งบประมาณ
อนุมัติ 2,000,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 667,100.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 5,500.-  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 661,600.-  บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  5,500.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร สำหรับใช้งานในสำนักปลัด จำนวน 
    1 เครื่อง โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5,500.- บาท  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องเคลือบบัตร สำหรับใช้งานในสำนั กปลัด              
จำนวน 1 เครื่อง 

     5.1.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  39,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
    12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื ่อง ๆ ละ 19 ,500.- บาท (เอกสาร                  
    หมายเลข 5)    
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์                        
ปลัด อบต.สระขวัญ  จะจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องปร ับอากาศแบบต ิดผน ัง (ระบบ Inverter) ขนาด                  
(เลขานุการสภาฯ)   12,000 บีทีย ู จำนวน 2 เครื ่อง เพื ่อติดตั ้งอาคารหอประชุม อบต.         
    สระขวัญหลังใหม่ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าว ดังนั้น 
    เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 จึงมีความจำเป็นต้องขอ
    ความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     

/งบประมาณ… 
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    งบประมาณ พ.ศ.2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป             
    งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
    39,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
    (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 ทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,500.- 
    บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 
    หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามบัญชี
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2563) ดังนี้ 
  1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  12,000  บีทียู 
  2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด           

ไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเชอร์ 
  6) การจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศขนาดอื ่นๆ (นอกจากข้อ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื ่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี ้ สวิตซ์ 1 ตัว             

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
  8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก

จากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
         (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  
 3,000  บาท โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม  39,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,500.- บาท 

โอนลด 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั ้งไว้ 4,018,620.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
2,463,220.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 39,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 2,424,220.- 
บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 60 

 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 39,000.- บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
    ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,500.- บาท ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 10 
    ลำดับที่ 1  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 39,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,500.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 10 
ลำดับที่ 1   

 

      5.1.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่า ย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  29,600.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
    18,000 บ ีท ีย ู  จำนวน 1 เคร ื ่อง ๆ ละ 29,600.- บาท (เอกสาร                 
    หมายเลข 6)    

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000            
(เลขานุการสภาฯ)  บีทียู จำนวน 1 เครื ่อง เพื ่อติดตั ้งประจำศูนย์ผู ้สูงอายุตำบลสระขวัญ                      
    แต่ เนื ่ อ งจากไม่ ได้ ต ั ้ ง งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ                

/พ.ศ.2564… 
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    พ.ศ.2564 ไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ
    ต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
    พ.ศ.2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  29,600.-
    บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
    Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,600.- บาท 
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 8 
    หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามบัญชี
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2563) ดังนี้ 
     1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  18,000  บีทียู 
     2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด           
    ไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
    ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
     5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเชอร์ 
     6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3)  
    นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
    ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
    ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
          (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 
    ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
     8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก
    ราคาเครื่องปรับอากาศ) 
         (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  
    3,000  บาท 
     รายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด มีดังนี้ 
 

/โอนเพิ่ม… 
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  โอนเพิม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย                    
ค่าครุภ ัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินที ่โอนเพิ ่ม  29 ,600.- บาท  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ ัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
29,600.- บาท 

โอนลด 

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
อาคารจอดรถ และห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์  งบประมาณอนุมัต ิ 2,000,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 661,600.- บาท จำนวนเงินที ่โอนลด 8,800.-  บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 652,800.-  บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

(2) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน                  
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 4,018,620.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 2,424,220.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 11,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 2,413,220.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 60 

(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 189,080.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 9,800.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
179,280.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 14 

 

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  29,600.- 
    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ  
    Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,600.- บาท
    โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  29,600.- 
บาท  เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,600.- บาท 

/5.1.6 ขอความ… 
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 5.1.6 ขอความเห ็นชอบอน ุม ัต ิ โอนงบประมาณรายจ ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน
 หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย  ค ่าก ่อสร ้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  498,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 15 
 บ้านเนินไทร (เอกสารหมายเลข 7) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากขณะนี้ พ้ืนที่หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ตำบลสระขวัญ 
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่
(เลขานุการสภาฯ)  ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร น้ำมีไม่เพียงพอต่อ
    ความต้องการใช้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พืชผลทาง
    การเกษตรได้รับความเสียหาย และประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้ องค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนที่
    จะต้องแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่  
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
    สภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   
    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  498,500.- บาท  
    เพื ่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั ้งถังประปาและ             
    ขยายเขตประปา หมู ่ที ่ 15 บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 6  ลำดับที่ 5 รูปแบบ
    รายการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลางปรากฏ
    ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวมีความ
    ปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและ
    สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

 

/โอนเพิ่ม… 
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โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวนเงินที่            
โอนเพิ่ม  498,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั ้งถังประปาแบบถ้วย             
แชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร  

โอนลด 

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี ่ยวกับการรับรองและพิธ ีการ  งบประมาณตั ้งไว้ 
200,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 179,280.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 
60,200.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 119,080 .- บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 14 
(2) แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน                  
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,942,100.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 1,691,137.68.- บาท จำนวนเง ินท ี ่ โอนลด 
100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,591,137.68.- บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 5 
(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 55,000.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 20,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 35,000 .- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 35 
(4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง  หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่าย  
สำรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ 614,525.- บาท งบประมาณก่อนโอน 243,841.-  
บาท จำนวนเง ินที ่ โอนลด 100 ,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
143,841.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 167 
(5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 
715,620.- บาท งบประมาณก่อนโอน 559,970.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 
77 ,400.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 482,570.- บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 87 
(6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน                  
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,262,060.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 1,709,300.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 140,900.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,568,400.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 31 

 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  498,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
    ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาและขยายเขตประปา หมู่ที ่ 15 
    บ้านเนินไทร โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  498,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังประปาและขยายเขตประปา หมู่ที ่ 15 
บ้านเนินไทร 

 5.1.7 ขอความเห ็นชอบอน ุม ัต ิ โอนงบประมาณรายจ ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน 
 หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย  ค ่าก ่อสร ้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  397,700.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
 ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.สระขวัญ (เอกสารหมายเลข 8) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.สระขวัญ เพ่ือให้บริการประชาชนที่มา
(เลขานุการสภาฯ)  ติดต่อราชการ แต่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความ
    จำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
     

/ประจำปี… 
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    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    จำนวน  397,700.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.
    สระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม            
    ครั้งที่ 8 หน้าที่ 7  ลำดับที่ 14 รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่อบต.
    กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ โดยมี
    รายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้  

โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่า ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวนเงินท่ีโอนเพิ่ม  397,700.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.สระขวัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอนลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,262,060.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,568,400.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 109,100.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
1,459,300.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 31 

(2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,099,860.- 
บาท งบประมาณก่อนโอน 781,410.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 37,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 744,410.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 107 

(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์            
(e-LAAS) งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 50,000.-  บาท จำนวนเงิน
ที่โอนลด 50,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.00.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 38 

(4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. อบต.               
สระขวัญ งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 200,000.-  บาท จำนวน
เงินที่โอนลด 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 100,000.- บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 54 

/โอนลด... 
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โอนลด 

 

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุกีฬา งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท งบประมาณก่อน
โอน 200,000.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
100,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 143 

(6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 450,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
374,255.05.-  บาท จำนวนเงินที ่โอนลด 1,600.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
372,655.05.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 13 

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พื ้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                    
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  397,700.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
    โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.สระขวัญ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื ้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  397,700.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.สระขวัญ 

 5.1.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน 
 หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย  ค ่าก ่อสร ้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  154,800.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
 ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ (เอกสารหมายเลข 9) 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน อาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญมีพื้นที่
ปลัด อบต.สระขวัญ  ขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(เลขานุการสภาฯ)  จึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุอบต.สระขวัญ 
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ไว้เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อ
    สภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    มาตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  154,800.- บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ ปรากฏใน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 7 
    ลำด ั บที่  15  ร ู ปแบบรายการ เป ็ น ไปตามแบบท ี ่ อบต . กำหนด               
    ส่วนแบบสรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ โดยมี
    รายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวนเงิน                
ที่โอนเพิ่ม  154,800.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ อบต.
สระขวัญ 

โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน                
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์  งบประมาณ
อนุมัติ 2,000,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 652,800.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 154,800.-  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 498,000.-  บาท ปรากฏ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  154,800.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ            
    ต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ โปรดยกมือ 

 
/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื ้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  154,800.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ 

     5.1.9 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร             
    งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย              
    ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  318,400.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ              
    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
    จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 39 ,800.- บาท รวมเป็นเงิน 
    318,400.- บาท (เอกสารหมายเลข 10)    

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000            
(เลขานุการสภาฯ)  บีทียู จำนวน 8 เครื่อง เพื่อติดตั้งประจำศูนย์ผู้สูงอายุตำบลสระขวัญ  
    จำนวน 4 เครื่อง และเพื่อติดตั้งอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญหลังใหม่               
    จำนวน 4 เครื่อง แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2564 ไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็น
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 จึงมีความจำเป็นต้องขอความ
    เห็นชอบต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2564 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด             
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  318,400.- 
    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
    Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
    39,800.- บาท รวมเป็นเงิน 318,400.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3
    โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน  

/ครุภัณฑ์... 
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    ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2563) ดังนี้ 
     1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  24,000  บีทียู 
     2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด           
    ไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
    ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
     5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเชอร์ 
     6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3)  
    นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
    ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
    ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
          (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว 
    ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
     8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก
    ราคาเครื่องปรับอากาศ) 
         (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  
    3,000  บาท โดยมีรายละเอียดโอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย                    
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินที ่โอนเพิ ่ม  318 ,400.- บาท  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 
39,800.- บาท 

โอนลด 

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
รายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 450,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
372,655.05.-  บาท จำนวนเงินที่โอนลด 68,400.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
304,255.05.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 13 

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้ 
4,154,280.- บาท งบประมาณก่อนโอน 2,537,930.-  บาท จำนวนเง ินที ่โอนลด 
250,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 2,287,930.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าท่ี 4 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  318,400.- 
    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
    Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื ่อง ราคาเครื ่องละ 
    39,800.- บาท รวมเป็นเงิน 318,400.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  318,400.- 
บาท  เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีท ีย ู จำนวน 8 เคร ื ่อง ราคาเคร ื ่องละ 
39,800.- บาท รวมเป็นเงิน 318,400.- บาท 

 5.1.10 ขอความเห็นชอบอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
 อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน
 หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง ประเภทรายจ ่าย  ค ่าก ่อสร ้างสิ่ง
 สาธารณูปโภค จำนวน  498,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน (เข้าสนาม
 กีฬาบ้านทุ่งหินโคน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.10 
 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (เอกสารหมายเลข 11) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์ที่จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน 
(เลขานุการสภาฯ)   (เข้าสนามกีฬาบ้านทุ่งหินโคน) เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาเดินทางเข้าออก
    สนามกีฬามีความสะดวก และเพ่ือให้โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้ใช้ประโยชน์
     

/ในการ… 
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    ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอน พละศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารี และ
    กิจกรรมต่าง ๆ แต่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว  จึงมีความ
    จำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน            
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
    จำนวน  498,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน (เข้าสนามกีฬาบ้านทุ่งหินโคน) ขนาด
    กว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง           
    ข้างละ 0.50 เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
    เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 4 รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ 
    อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ 
    ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่    
    ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด               
    โอนเพิ่ม-โอนลด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวนเงินที่โอน
เพิ่ม  498,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน (เข้าสนามกีฬาบ้านทุ่งหินโคน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
238 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร            

โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน                
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์  งบประมาณ
อนุมัติ 2,000,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 498,000.- บาท จำนวนเงินที่
โอนลด 498,000.-  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.00.-  บาท ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 157    

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติโอน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
    พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  498,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน (เข้าสนามกีฬา
    บ้านทุ่งหินโคน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.10 เมตร 
    พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โปรดยกมือ 

 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  498,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งหินโคน (เข้าสนามกีฬา
บ้านทุ่งหินโคน) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

5.2 ขอความเห็นชอบรื้อถอนครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
          5.2.1 ขอความเห็นชอบรื้อถอนบ้านพักสถานีสูบน้ำท่ากระตุ้ม 
    หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด  หมายเลขครุภัณฑ์ 0090-46-0002 (เอกสาร
    หมายเลข 12) 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  รื้อถอนบ้านพักสถานีสูบน้ำท่ากระตุ้ม หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด หมายเลข
(เลขานุการสภาฯ)  ครุภัณฑ์ 0090-46-0002 เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
    จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มิได้บัญญัติแนวทาง
    เป็นการเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติชัดเจนในแนวทางการ           
    รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ให้ระเบียบ
    สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนัก
    นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ 
    เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืน
    ที่ไม่อยู ่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ             
    พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
    ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
    เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
    ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
    กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
    บังคับ” เมื่อพิจารณาตามาตราดังกล่าว ดังนั้น บทบัญญัติใดที่ไม่ขัดต่อ
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     

/กำหนดไว้… 
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    กำหนดไว้ เห็นควรใช้แนวทางเดิมกล่าวคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 155 กำหนดว่า “การให้บุคคล
    ใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ
    สิ่งก่อสร้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความ
    เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” ข้อ 157 
    กำหนดว่า “การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของ
    หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบซึ่ง
    เป็นส่วนเล็กน้อย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
    การป้องกันอัคคีภ ัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม                               
    การ ผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร
    ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็น
    ผู้อนุมัติ”  

        ดังนั้น การรื้อถอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันบ้านพักสถานีสูบน้ำท่ากระตุ้ม หมู่ที่ 3
    บ้านแก่งสีเสียด มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้เป็นบ้านพักได้                
    และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารสถานที่  หากซ่อมแซมจะต้อง
    เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ไม่คุ้มค่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความ
    จำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ รื้อถอนบ้านพักสถานีสูบน้ำท่ากระตุ้ม 
    หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด หมายเลขครุภัณฑ์ 0090-46-0002 ครับ 

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรื้อถอน
    บ้านพักสถานีสูบน้ำท่ากระตุ้ม หมู่ที่  3  บ้านแก่งสีเสียด หมายเลข
    ครุภัณฑ์ 0090-46-0002  โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรื ้อถอน
บ้านพักสถานีสูบน้ำท่ากระตุ้ม หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด หมายเลขครุภัณฑ์ 
0090-46-0002 

 

 

/5.2.2 ขอความ… 
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     5.2.2 ขอความเห็นชอบรื้อถอนบ้านพักพนักงานส่วนตำบลของ
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ     
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  รื้อถอนบ้านพักพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(เลขานุการสภาฯ)  ตามที่ผมได้ชี้แจงไปในวาระที่แล้ว เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มิได้บัญญัติ
    แนวทางเป็นการเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติชัดเจนในแนว
    ทางการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างไว้ ดังนั้น บทบัญญัติใดท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดไว้ จึงเห็น
    ควรใช้แนวทางเดิมเป็นแนวทางในการพิจารณา กล่าวคือ ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดว่า 
    การรื้อถอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
    ส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
    ท้องถิ่น  
  เหตุผลในการขอความเห็นชอบรื้อถอนบ้านพักพนักงานส่วนตำบล

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เนื ่องด้วยบ้านพักหลังดังกล่าว              
ปัจจุบัน มีสภาพชำรุด หลายส่วนผุพัง หลังคาแตก รั่ว ฝ้าแตกหลายจุด             
พ้ืนกระเบื้องแตกร้าวหลายแผ่น ปลวกข้ึน หากใช้งานต่อไปอาจเกิดความไม่
ปลอดภัยแก่ผู ้ใช้อาคารสถานที่  ประกอบกับหากซ่อมแซมจะต้องเสีย
ค่าใช ้จ ่ายเป็นจำนวนมาก ไม่คุ ้มค่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความ
จำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ รื้อถอนบ้านพักพนักงานส่วนตำบล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญครับ 

นายวินัย  อาทร   สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ่ โปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรื้อถอน
    บ้านพักพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส ่วนตำบลสระขวัญ                
    โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรื ้อถอน
บ้านพักพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายวินัย  อาทร   สำหรับวาระนี้ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความ
ประธานสภาฯ   เดือดร้อนเรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ 

ท่านรองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านอภิชาติครับ 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17                      
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอแจ้งเรื่องโซล่าเซลล์ของประปา สำหรับทำการเกษตร ชำรุด ใช้งาน 
    ไม่ได้ชาวบ้านที่ทำการเกษตรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่มีน้ำใช้
    ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
     

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอัมพร 
รองประธานสภาฯ 
 

นางอัมพร พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14          
ส.อบต.หมู่ที่ 14   ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เส้นคลองอ่างถึงเนินโคราช ตอนนี้ดับ 4 ต้น ประชาชน
    ได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้ทาง อบต.สระขวัญ ลงไปตรวจสอบและ
    ซ่อมแซมให้ด้วยค่ะ   
 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ตามที่ได้แจ้ง
    ปัญหาหรือสอบถามมา ดังนี้ 

ท่านอภิชาติ เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ผลิตน้ำชำรุด ใช้งานไม่ได้ เรื่องนี้
ได้ประสานงานในเบื้องต้นแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกได้ดำเนินการตามที่ได้คุย
กันไว้ แล้ว อบต.จะเร่งดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปค่ะ 

     ท่านอัมพร จะให้ช่างลงไปซ่อมแซมแก้ไขให้ค่ะ 
 ครบทุกท่านแล้ว ขอขอบคุณค่ะ 

 

นายวินัย อาทร   สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดประชุมครับ   
ประธานสภาฯ 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.50  น. 
 
 

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(ลงชื่อ)... 
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. 
 

                                                     (ลงชื่อ)          สีนวน ผาวันดี         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสีนวน ผาวันดี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
 

 (ลงชื่อ)        อภิชาติ ทิพย์โอสถ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

 (ลงชื่อ)        รจนา กรองทรัพย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางรจนา กรองทรัพย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 


