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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
************************ 

 
ผู้มาประชุม 
1.นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายปรีชา บุญเหลี่ยม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายสมชาย ลับแล   เลขานุการสภาฯ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4) 
4.นายวัฒนา ด่านชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 
5.นายสมนึก ทิพย์สุขุม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 2 
6.นายสมชาย ปิตะคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
7.นางอำนวย ศิลชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 5 
8.นายสนั่น ทามี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 7 
9.นายอุ่น มุ่งดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 9 
10.นางสมพร สาพา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
11.นายปฐม โชคลาภ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 11 
12.นายอรุณ เห็มสนาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 12 
13.นายเสมา มณฑาลพ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 13 
14.นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 14 
15.นางสาวทอฝัน นึกรัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 15 
16.นางสาวลัดดา อำนวย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
17.นายละมัย สินธน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
18.นายมงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
19.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
20.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- นายสวง เสือดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6    ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธวัชชัย ทองทับ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายชโลทร แจ่มจันทร์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายกฤษฎา มหาวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
4.นายธาดา  จำปาแขม   ผู้อำนวยการกองช่าง 
5.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
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6.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
7.นางสาวมาริณีย์ เคนพะนาน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8.นางสาวนิภาพร  แสงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9.นางสาวกิตติยา กำปั่นทอง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
10.นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง  นิติกรปฏิบัติการ 
11.นางสาวรัชดา วงชาร ี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12.นายอำพล ไชยหนองหว้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13.นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14.นางสาวณัชชา ท่านาเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15.นางสาวชุติกาญจณ์ ชาวัลย์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่  20                
กันยายน 2565 (เอกสารหมายเลข 1) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย  ลับแล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
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รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

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

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่  โปรดยกมือ ถ้าไม่มี                
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
    ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง        17   เสียง 
 ไม่รับรอง      -     เสียง 
 งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
      5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 11 รายการ 
    ดังนี้ 
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     5.1.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
    ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  23,000.-  บาท             
    เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
    ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 2)  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ผมขอมอบหมายการทำหน้าที่ในวาระนี้ให้รองประธานสภาฯ ดำเนินการ
ประธานสภาฯ    ครับ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย  ลับแล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ    การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

    หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก             
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

         กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
เงินแล้ว หากไม่ ได้ดำเนินการหรือมี เงิน เหลือจ่ายจากเงินดังกล่ าว                  
ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 
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    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  23,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น         
    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน  
    1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท  

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล  
    สระขวัญ มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  23 ,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น            
    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน  
    1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
    ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป  
    เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย          
    การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 
    วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น               
    ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ           
    สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ            
    จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข          
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  23,000.-  บาท 
    เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์  All In One ส ำห รั บ                  
    งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

    
 /5.1.2 ขอความเห็นชอบ… 
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      5.1.2 ขอความเห็นชอบอนุ มัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  2,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็น       
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
2,500.- บาท (เอกสารหมายเลข 3)  

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2 ,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น            
    ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
    2,500.- บาท  
 
 

      เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น            
    ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800  VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
    2,500.- บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
    ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
    จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 วรรคแรก 
    กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
    ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
    ระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ          
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

/นายปรีชา… 
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นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ                
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข           
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2,500.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800  VA จำนวน                 
    1 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.1.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน  28,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 
5,700.- บาท (เอกสารหมายเลข 4)  

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
    จำนวน  28,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 
    5,700.- บาท  
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน                   
     

/จำนวน  28,500...   
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    จำนวน  28,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 
    5,700.- บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
    ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
    จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 วรรคแรก 
    กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            
    ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก                   
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น          
    ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอ
    ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข          
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
    ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  28,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน              
    5 ตัว ๆ  ละ 5,700.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.1.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน  40,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ 
ละ 10,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 5)  

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

/หลักการ… 
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    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
    จำนวน  40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ 
    ละ 10,000.- บาท  
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล   
    สระขวัญ มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
    จำนวน  40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ 
    ละ 10 ,000.- บาท เนื ่องจากไม่สามารถก่อหนี ้ผูกพันได้ทันภายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปเพ่ือจัดซื้อ
    ครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน             
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 วรรคแรก 
    กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก                   
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก         
    ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข           
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
    ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน  40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
    จำนวน 4 ตัว ๆ   ละ 10,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

/5.1.5 ขอความเห็นชอบ... 
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5.1.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน  30 ,000.- บาท  เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ                
ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 6)  

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน 
    จำนวน  30 ,000.- บาท  เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าจั ดซื้ อโต๊ ะทำงานสำหรับ                 
    ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30,000.- บาท  
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล   
    สระขวัญ มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน              
    จำนวน  30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ
    ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30,000.- บาท เนื่องจากไม่สามารถ
    ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้อง
    ใช้จ่ายเงินต่อไปเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
    ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ข้อ 59 วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
    ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ           
    สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ          
    จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 

 

/นายปรีชา… 
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นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข          
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
    สำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ  ละ 30,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

     5.1.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคาร
    ผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ งบประมาณจำนวน  300 ,000.- บาท
    (เอกสารหมายเลข 7) 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ 
    งบประมาณ จำนวน  300,000.- บาท 

        เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่าย
    เป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ งบประมาณจำนวน  
     

/300,000.- บาท… 
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    300 ,000. - บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปเพ่ือดำเนิน
    โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 วรรคแรก               
    กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
    ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน เงินต่อสภาท้องถิ่น ได้ อีก             
    ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย         
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ 
    อบต.สระขวัญ งบประมาณ จำนวน  300,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

     5.1.7 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
    ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ งบประมาณจำนวน  255,500.- บาท
    (เอกสารหมายเลข 8) 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

/หลักการ… 
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    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง     
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือ
    สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ 
    งบประมาณจำนวน  255,500.- บาท   
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ งบประมาณจำนวน  
    255 ,500. - บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปเพ่ือดำเนิน
    โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
    การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 วรรคแรก                
    กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้
    ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
    ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รายงานขออนุมั ติ กั น เงินต่ อสภาท้ องถิ่ น ได้               
    อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติ
    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย          
    ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง                    
    ลานจอดรถบรรทุกน้ำ งบประมาณจำนวน  255,500.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

/5.1.8 ขอความเห็นชอบ… 
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     5.1.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    งานบริหารทั่ วไป เกี่ ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน               
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
    42,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 
    7,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 9) 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
    ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 42,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ        
    โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000.- บาท 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ
    อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 42,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ        
    โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000.- บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้
    ผูกพัน ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้
    จ่ายเงินต่อไปเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ             
    การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
    เพ่ิมเติม  ข้อ 59 วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่ มี รายจ่ายหมวด          
    ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้อง
    ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ           
    กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพื่อให้เป็นไปตาม
    ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

/นายปรีชา... 
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นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกั บอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุ น                   
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 42,000.- บาท             
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ  ละ 7,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

     5.1.9 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    งานบริหารทั่ วไป เกี่ ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน               
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน
    30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 
    5,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 10) 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
    ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    เก้าอ้ี จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท 
 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ
    อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
     

/ครุภัณฑ์สำนักงาน… 
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    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 ,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
    จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
    ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป
    เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59  
    วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น           
    ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
    ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้อง
    เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกั บอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุ น                   
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท           
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

     5.1.10 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในแผนงานอุตสาหกรรมและ         
    การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9,000.- 
    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน             
    1 ตัว ๆ ละ 9,000.- บาท  (เอกสารหมายเลข 11) 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

/หลักการ… 
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    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
    ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
    สำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000.- บาท     
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ
    อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
    สำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 9 ,000.- บาท  เนื่องจาก                
    ไม่ส ามารถก่อหนี้ ผู ก พัน ได้ทั นภายในปี งบประมาณ  พ .ศ .2565               
    แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
    การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
    พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่มี
    รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ างยังมิ ได้ก่อหนี้ ผูกพัน                 
    แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา           
    หนึ่งปี” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกั บอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุ น                  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9,000.- บาท              
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ  ละ 9,000.- 
    บาท  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

/5.1.11 ขอความเห็นชอบ… 
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     5.1.11 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
    ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  850,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
    ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (เอกสาร
    หมายเลข 12) 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
รองประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ
    และขนส่ง จำนวน  850,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
    แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล         
    สระขวัญ มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์
    ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  850,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    รถบ รรทุ ก  (ดี เซล ) แบ บ ดั บ เบิ้ ล แค็ บ  จ ำน วน  1  คั น  เนื่ อ งจ าก                
    ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่มีความ
    จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่าย
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น
    จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
    อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไป
    ตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 

/นายปรีชา… 
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นายปรีชา บุญเหลี่ยม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
รองประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงิน
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงานสาธารณสุข                
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  850,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       17   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านกฤษฎาครับ 
รองประธานสภาฯ 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ เลขานุการนายกฯ               
เลขานุการนายกฯ    ผมขอแจ้งรายละเอียดการของงบประมาณซ่อมแซมเสียงตามสายแต่ละ 
    หมู่บ้านที่ขอไว้ สำหรับหมู่ที่ 3  หมู่ที่ 21 ได้หาผู้รับจ้างเพ่ือดำเนินการ          
    ไว้แล้ว ส่วนหมู่ที่ 10 ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว หมู่ที่อยู่ระหว่างการ
    ดำเนินการซ่อมมีก็หมู่ที่  11 หมู่ที่  9 หมู่ที่ 19 หมู่ที่  17 และหมู่ที่  7         
    ส่วนหมู่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมมีหมู่ที่ 16 หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 4 ครับ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านละมัยครับ 
รองประธานสภาฯ    

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ผมขอแจ้งกับทางคณะผู้บริหารเรื่องการซ่อมแซมเสียงตามสายของ                  
    หมู่ที่ 18  ซอยบ้านผู้ช่วย ช่างยังซ่อมแซมไมเ่รียบร้อยครับ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านกฤษฎาครับ 
รองประธานสภาฯ  

 

 /นายกฤษฎา...  
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นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ทางคณะผู้บริหารจะให้กองช่างเร่งดำเนินการ             
เลขานุการนายกฯ  ให้ครับ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านเสมาครับ 
รองประธานสภาฯ 

นายเสมา มณฑาลพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเสมา มณฑาลพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13   ส่วนของหมู่ที่ 13 ช่างยังไม่ลงไปซ่อมให้ครับ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านกฤษฎาครับ  
รองประธานสภาฯ    

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ของหมู่ที่ 13 ผมยังไม่ได้รับคำร้องขอเลยนะครับ 
เลขานุการนายกฯ  ช่วงนี้งานล้นมาก ช่างไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ต้องรอก่อนและการมี
    ปัญหาความเดือดร้อนก็ให้มาเขียนคำร้องไว้ ซึ่งไม่อยากให้ลงโซเชียลต่อว่า
    กันครับ เรื่องลูกรังหมู่ที่ 3 ตอนนี้ได้ทำสัญญา และจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า
    ดำเนินการครับ  

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านสมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 

นางสมพร สาพา   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10   ดิฉันขอสอบถามเรื่องถนน รพช.ชำรุด ขอสอบถามว่าทาง อบต.สระขวัญ              
    มีงบประมาณในการซ่อมแซมให้ได้หรือไม่คะ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
รองประธานสภาฯ 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ เรื่องถนน รพช.ชำรุด ทาง อบต.สระขวัญ ไม่สามารถ
    ดำเนินการซ่อมแซมได้ เพราะถนนเส้นนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน 
    แต่จะดำเนินการแจ้งให้ทางผู้รับผิดชอบมาดำเนินการซ่อมแซมให้ครับ    
    ส่วนหมู่ที่ 20 ถนนชำรุด ผมได้ให้ทางกองช่างแจ้งบริษัท ลิขิต ทรานสปร์ต
    เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้เพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงประกันสัญญาอยู่ครับ
    แต่อย่างไรก็ดี ทาง อบต.สระขวัญ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไป
    ก่อนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ ใช้ ถนนสัญจรไปมา             
    หากมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรให้สมาชิกมาแจ้งกับทาง อบต. ได้เลย
    นะครับ 
 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในวาระนี้
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่าน           

ผมขอปิดการประชุมครับ 
   

ปิดประชุม เวลา  13.10 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สมชาย  ลับแล      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสมชาย  ลับแล) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (ลงชื่อ)            ลัดดา  อำนวย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นางสาวลัดดา  อำนวย) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
 

                                                    (ลงชื่อ)          ปรีชา บุญเหลี่ยม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นายปรีชา บุญเหลี่ยม) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

                                                    (ลงชื่อ)           สมพร  สาพา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
  (นางสมพร  สาพา) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
 

  (ลงชื่อ)     เดชรัตน์ ประกอบเก็บ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                               (นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

 


