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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารที ่4 สิงหาคม 2563  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 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
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 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
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 
อำนวย  ศิลชัย 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
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.นายวรวุฒิ  วงศ์ยา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7    ลาป่วย 
2.นายละมัย  สินธน   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18    ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17 
18  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นายสุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
นางวรรณมณี  ช่างนับ 
นางสาวพิทยา เข็มทอง 
นายพิสิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา  ช่างนับ 
นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาววรัญญา เรียงมงคล 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
นายสุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
นายชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า  

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
เลขานุการนายกฯ 
รองปลัด อบต.สระขวัญ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นิติกรปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นักพัฒนาการท่อเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นายช่างโยธา 
 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
สุวัฒน์  เทียมพัฒน์ 
วรรณมณี  ช่างนับ 
พิทยา เข็มทอง 
พิสิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา  ช่างนับ 
ชมพูนุช มั่งคั่ง 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
วรัญญา เรียงมงคล 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
รัชดา วงชาร ี
หงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร 
สุพัฒน์ติพงษ์ มะลิวัลย์ 
ชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
อำพล  ไชยหนองหว้า  

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร    - แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
    2563 
 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ                  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม  

2563 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ เชิญครับ   
 

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

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
/ข้อความใด… 
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ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

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

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
    2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      5.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ             
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1            
ขั้นรับหลักการ) (เอกสารหมายเลข 2) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา ๔๖  (2) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่               
    ดังต่อไปนี้ 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไปผมขอเชิญท่านนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

 

นางบุญช่วย  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางบุญช่วย  ช่างนับ นายกองค์การบริหาร
นายก อบต.สระขวัญ  ส่วนตำบลสระขวัญ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลสระขวัญจะได้ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล               
สระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4               
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง               
ตลอดจนหลั กการและแนวนโยบายการดำเนิ นการในปี งบประมาณ                         
พ.ศ. 2๕๖4  ดังต่อไปนี้ 
 
 

/1. สถานะ... 
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1. สถานะการคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  40,489,107.92.- บาท 
1.1.2 เงินสะสม  11,368,502.36.- บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  12,556,628.09.- บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย      

จำนวน  1 โครงการ รวม  34,800.- บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10

โครงการ รวม  2,605,220.- บาท 
  1.2  เงินกู้คงค้าง  0.-  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ.25๖3   
    (1)  รายรับจริง  จำนวน  67,189,470.04.- บาท ประกอบด้วย 

     หมวดภาษีอากร จำนวน 290,344.63.- บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 376,362.-  บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 243,923.25.-  บาท         
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน  ๐.- บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  109,842.28.- บาท 
     หมวดรายได้จากทุน  จำนวน 0.- บาท                            

หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  21,296,213.25.- บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  44,872,784.63.- บาท 

    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จำนวน 2,269,383.14.-  
บาท       
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน  62,627,150.51.- บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง   จำนวน  19,086,035.99.- บาท 
งบบุคลากร จำนวน  13,200,033.- บาท 

    งบดำเนินงาน จำนวน  15,944,279.88.- บาท 
งบลงทุน จำนวน  9,302,712.- บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน  ๐.-  บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน  5,094,089.64.- บาท 

    (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน  442,929.90.- บาท 

    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน  7,199,580.- บาท 
     (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  3,828,808.- บาท 
    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน  ๐.-  บาท 

/คำแถลง… 
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คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
    รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร   

รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 1,419,515.13.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 1,616,000.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 800,000.- บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 564,378.50.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 378,000.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 532,200.- บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 367,375.73.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 338,500.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 213,000.- บาท 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 32,780.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 56,600.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 67,800.- บาท 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 

รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 2,384,049.36.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 2,389,100.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 1,613,000.- บาท 
    รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษจีัดสรร 
รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 38,452,128.31.- บาท 

  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 35,815,000.- บาท 
ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 38,523,450.- บาท 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 38,452,128.31.- บาท 

  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 35,815,000.- บาท 
ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 38,523,450.- บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 47,424,364.90.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 47,100,000.- บาท 

ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 51,360,000.- บาท 
/รวมรายได…้ 
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รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 47,424,364.90.- บาท 

  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 47,100,000.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 51,360,000.- บาท 

  รวมทั้งสิ้น  
รายรับจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 88,260,542.57.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 85,304,100.- บาท 
ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 91,496,450.- บาท 

รายจ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง  

 รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 21,891,977.02.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 25,599,930.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 26,426,620.- บาท 
 งบบุคลากร  

 รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 13,917,215.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 22,073,820.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 22,063,080.- บาท 
 งบดำเนินงาน 

 รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 18,250,415.01.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 22,890,350.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 23,948650.- บาท 
 งบลงทุน 

 รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 11,544,700.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 8,917,000.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 13,220,100.- บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 

 รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 0.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 25,000.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 25,000.- บาท 
 งบเงินอุดหนุน 

 รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 6,412,378.57.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 5,798,000.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 5,813,000.- บาท 
 รวมจ่ายจากงบประมาณ 

 รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 72,016,685.60.- บาท 
  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 85,304,100.- บาท 

 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 91,496,450.- บาท 
/รวมทั้งสิ้น… 
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 รวมทั้งสิ้น 
รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖2 จำนวน 72,016,685.60.- บาท 

  ประมาณการ ปี ๒๕๖3 จำนวน 85,304,100.- บาท 
 ประมาณการ ปี ๒๕๖4 จำนวน 91,496,450.- บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 โดยมีหลักการดังนี้   

                                                  หลักการ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  จำนวนรวม 

ทั้งสิ้น  91,496,450.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ังนี้ 
        ด้านการบริหารงานทั่วไป 

    แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม 21,337,340.- บาท      
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม 1,718,000.- บาท  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา   ยอดรวม 16,580,530.- บาท      
    แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 4,490,840.- บาท  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม 5๐๐,๐๐๐.- บาท      
        แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม 7,179,520.- บาท      

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 940,000.- บาท      
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม                      

     1,710,000.- บาท   
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม  10,503,600.- บาท 

    แผนงานการเกษตร ยอดรวม 110,000.- บาท  
   ด้านการดำเนินงานอื่น 
    แผนงานงบกลาง   ยอดรวม 26,426,620.- บาท  

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 จำนวน
ทั้งสิ้น 91,496,450.- บาท   

                             เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารให้สามารถใช้เงิน

งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ไปดำเนินตามภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดและตามภารกิจที่ ได้ รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้วในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ    
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญได้พิจารณาต่อไป  

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.25๖4 ตลอดจนสถานะทางเงินการคลังให้ทุกท่านได้
ทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม เกี่ยวกับ              
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
หรือไม่ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ ตามที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ทบทวน ตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะให้ท่านปลัดฯ ได้เปิดและอธิบายไป               
ทีละหน้าจนครบ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
โปรดยกมือ เชิญท่านปลัดฯ ครับ  

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย           
ปลัดอบต.สระขวัญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว 
(เลขานุการสภาฯ)  ดังนั้น ผมจะเปิดและชี้แจงไปทีละหน้า เพ่ือให้ทุกท่านได้ทบทวนและ    
     ตรวจสอบอีกครั้งครับ (ปลัดฯ ได้เปิดและชี้แจงไปทีละหน้าจนครบ) ทั้งนี้ 
    เนื่องจากการบันทึกรายการข้อมูลร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เป็นการลงในระบบในโปรแกรมสำเร็จรูป หากมี
    ถ้อยคำในรายการใดที่พิมพ์ผิดพลาดหรือตกหล่นในร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งมิใช่
    เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ต้องขอ
    อนุญาตที่ประชุมสภาฯ แก้ไขถ้อยคำในรายการให้ถูกต้องครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านปลัดฯ ได้อธิบายและชี้แจงจนครบทุกหน้าให้ทุกท่านทราบแล้ว         
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 หรือไม่ ถ้ามี               
โปรดยกมือ เชิญท่านอภิชาติครับ 
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีข้อสอบถามเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในเรื่อง           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   การตั้งงบประมาณในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายการค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
    และหล่อลื่น ทำไมถึงตั้งงบประมาณไว้สูง และตั้งไว้ในหลายแผนงานครับ 
 

นายวินัย  อาทร เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุพงษ์  ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
ปลัดอบต.สระขวัญ  ได้เก็บสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละกอง และนำมาคำนวณในการ             
(เลขานุการสภาฯ)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายครับ ส่วนเหตุผลที่ต้องตั้งไว้ในแผนงาน อ่ืนด้วย  
    เนื่องด้วยในปัจจุบันมีรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ ในความรับผิดชอบ
     

/จำนวน… 
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    จำนวน 4 กอง ประกอบด้วย สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกอง
    สาธารณสุขฯ เนื่องจากแต่ละกองมีภารกิจจำนวนมาก รวมทั้งต้องเดินทาง
    ออกนอกพ้ืนที่เพ่ือไปปฏิบัติราชการ ดังนั้น หากจะให้ต้ังงบประมาณไว้ใน
    แผนงานเดียว หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิก             
    จ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่ากองตนจะไม่ได้ใช้ก็ตาม                
    เช่น หากตั้งงบประมาณรายการค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไว้ที่สำนักปลัด               
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานเดียว เมื่อจะเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน
    เชื้อเพลิง หัวหน้าสำนักปลัดจะต้องเป็นหัวหน่วยงานผู้เบิก แม้กองอ่ืนจะ
    เป็นผู้ใช้รถยนต์ก็ตาม ซึ่งอาจดูไม่เหมาะสมครับ  

 

นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 อีกหรือไม่ 
    ถ้ามี โปรดยกมือ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็บชอบ               
    รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ           
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4                

 

นายวินัย  อาทร   เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ             บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖4 แล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4                
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

 

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

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

 
/ในการ… 
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ในการตรวจนับคะแนนใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวเชิญ            
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นไมนอยกวาสองคนมาชวย 

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

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

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

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน” 
 ข้อ ๑๐๕ (3) “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี

อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
      (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ” 

ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 

นายวินัย  อาทร   ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ            

ทุกท่านได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 จำนวนกี่ท่าน ซึ่งตามระเบียบฯ 
ที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายไปแล้วนั้น กำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
3 คน แต่ไม่เกิน 7  คน  เชิญท่านอภิชาติครับ 

/นายอภิชาติ... 
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นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 ท่านครับ       
 

นายวินัย  อาทร   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอ                
ประธานสภาฯ   มติทีป่ระชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  3 ท่าน โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน             
33 คน ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ให้มีคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ องค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 จำนวน 3 ท่าน  

 

นายวินัย  อาทร   สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีคณะกรรมการ    
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง  

งบป ระมาณ รายจ่า ยป ระจ ำปีงบป ระมาณ  พ.ศ.25๖4 จำนวน             
3 ท่าน  ลำดับต่อไป ผมจะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ เพ่ือคัดเลือกว่าจะให้สมาชิกสภาฯ ท่านใดเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 จำนวน 3 ท่าน เริ่มจากคนที่ 1 
เรียงไปจนครบ 3 ท่าน เชิญท่านอภิชาติครับ  
 

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17           
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ผมขอเสนอท่านชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการ 

แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 25๖4 คนที่ 1 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   ท่านชนม์จะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

 

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

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุภินทร์ พร้อมจิตร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุภินทร์ พร้อมจิตร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8               
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอรับรองครับ 
 

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

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายชนม์ เมฆขุนทด สมาชิกสภาฯ           

หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 คนที่ 1  

ลำดับต่อไป ให้ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖4 คนที่ 2 เชิญครับ 

  

นางรจนา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาฯ               
ส.อบต.หมู่ที่ 20   หมูท่ี่ 20 ขอเสนอท่านมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.           
25๖4 คนที่ 2 ค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร ท่านมงคลจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

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

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

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

นางสีนวน ผาวันดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18          
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ดิฉันขอรับรองค่ะ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายมงคล  พันทอง สมาชิกสภาฯ           

หมู่ที่ 19  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 คนที่ 2  

ลำดับต่อไป ให้ทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ. 25๖4 คนที่ 3 เชิญครับ 

 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8            
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ผมขอเสนอท่านสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการ  

แปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ             
พ.ศ. 25๖4 คนที่ 3 ครับ 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   ท่านสุทินจะรับหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

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

นายวินัย  อาทร   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4             
ส.อบต.หมู่ที่ 4   ผมขอรับรองครับ  
 

นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16         
ส.อบต.หมู่ที่ 16   ดิฉันขอรับรองค่ะ  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายสุทิน กงไกรลาศ สมาชิกสภาฯ           

หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 คนที่ 3  

สมาชิกสภาฯ ก็ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ              
แปรญั ตติ ร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                 
พ.ศ.25๖4 ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว มีดังนี้ 

  1. นายชนม์  เมฆขุนทด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
2. นายมงคล  พันทอง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 

  3. นายสุทิน  กงไกรลาศ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15    
ลำดับต่อไปจะเป็นการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการยื่น           

คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 25๖4 เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เชิญครับ 

 

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

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น           
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

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

/เห็นได้ว่า... 
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เห็นได้ว่า กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินั้น ตามระเบียบฯ                
ให้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ซึ่งผมเห็นว่า ไม่ควรกำหนดแค่             
วันเดียว และควรจะกำหนดเป็นวันปกติทำการ ถามว่าเป็นวันเสาร์
อาทิตย์ได้หรือไม่ ทำได้ครับ กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่จะไม่ถูกหลักการ
ตามระเบียบงานสารบรรณเท่านั้นเอง ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการรับ            
คำแปรญัตติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เร่งรีบจนเกินไป ผมขอเสนอ              
ให้กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 จำนวน 3 วัน คือ วันที่ 5,6 และ 7 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ชั้น 2 ครับ 
 

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

รับทราบ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอวันยื่นคำแปรญัตติฯ อีกหรือไม่
ครับ ถ้ามีโปรดยกมือ เชิญท่านชนม์ครับ       

 

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

แล้วครับ คือกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ ไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง ดังนั้น ที่ท่านปลัดฯ ได้นำเสนอมาเป็นวันที่ 5,6 และ 7 สิงหาคม 
2563 จำนวน 3 วัน ผมเห็นด้วยครับ 

 

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

ยื่ น ค ำแ ป รญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบ ป ร ะม าณ ร าย จ่ า ย ป ร ะ จ ำปี                              
งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 จำนวน 3 วัน  คือ วันที่  5 , 6 และ 7 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ชั้น 2 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน              
33 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบให้กำหนด         
วัน ยื่ น คำแปรญั ตติ ร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี                              
งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 จำนวน 3 วัน  คือ วันที่  5 , 6 และ 7 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ชั้น 2 

 

นายวินัย  อาทร   ก่อนจะเข้าระเบียบวาระต่อไป ท่านเลขานุการสภาฯ มีเรื่องที่จะนัดหมาย
ประธานสภาฯ    คณะกรรมการแปรญัตติฯ เชิญครับ 
 
 
 

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

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ”  

ดังนั้น ในนามของเลขานุการสภาฯ จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
ผมขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ หลังจากเลิกประชุมสภาฯ           
แล้ว ขอเชิญประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ              
แปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ครับ 

  

นายวินัย  อาทร   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุกท่านรับทราบนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระ 
ประธานสภาฯ    ข้อ 5.2 
 

5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 

 5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย            
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  195,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ                
ตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 14 
(เอกสารหมายเลข 3)    

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ ์ช่างนับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร              
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)     ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 สำหรับวาระนี้ เนื่องจากตู้เก็บเอกสารของกองคลังที่มีใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันนั้น มีไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บ
เอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตู้เอกสาร             
รางเลื่อนแบบอเนกประสงค์โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

/1.ตู้เอกสาร… 
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1.ตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ ขนาดยาว 3,180 x 
กว้าง 2,000 x สูง 2,250 มิลลิเมตร 

     2.การประกอบเป็นระบบ Knock Down 
     3.ชุดตู้ประกอบด้วย  

3.1 ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ ได้  ยาว 640 x กว้าง 
2,000 x สูง 2,100 มิลลิเมตร (ไม่รวมฐาน) จำนวน 1 ชุด 

3.2 ชุดตู้เคลื่อนที่ได้ ยาว 640 x กว้าง 2,000 x สูง 
2,100 มิลลิเมตร (ไม่รวมฐาน) จำนวน 2 ชุด   

3.3 ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320 x กว้าง 2,000 x 
สูง 2,100 มิลลิเมตร (ไม่รวมฐาน) จำนวน 1 ชุด        

3.4 แต่ละตู้ประกอบด้วยชั้นจำนวน 4 ชั้นต่อตู้ สามารถ
ปรับระดับได้ รวม 5 ช่อง 

4. โครงตู้และบานประตู ทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC (JIS G3141 
SPCC-SD) ความหนา 0.7 มิลลิเมตร ผ่านการ NOTCHING และ PIERCING 
ด้วยเครื่อง CNC ที่แม่นยำและทันสมัย ประกอบและเชื่อมยึด (SPOT 
WELDING) เพ่ือความแข็งแรง   

5. ตู้คู่แบบมีบานประตู พร้อมมือจับเขาควาย ล็อกได้ 1 ชุด ที่บาน
ประตูขวา เป็นกุญแจเหวี่ยงกลอนล็อก 3 จุด ระบบล็อค ฐานตู้มีกุญแจ 1 ชุด 
เพ่ือล็อกกับพ้ืนราง 2 จุด สามารถป้องกันการเลื่อนเมื่อไม่ใช้งาน สามารถ
กำหนดมือหมุนพวงมาลัยด้านที่ต้องการใช้งาน 

6. แต่ละตู้มีชั้นวาง 5 แผ่น (รวมชั้นล่างสุด) ทำจากเหล็กแผ่นชนิด 
SPCC ความหนา 0.7 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย แผ่นปรับ
ระดับได้ตามต้องการบนตะขอเหล็กขึ้นรูปชนิด SPCC ความหนา 1.2 
มิลลิเมตร แผ่นชั้นสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 75 กิโลกรัมต่อชั้น               
มีความสูงเฉลี่ย 375 มิลลิเมตร และมีลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 อันพร้อมทั้งมี
ขอบปิดพลาสติกกันชนระหว่างตู้และเพ่ิมความสวยงามและป้องกันการ
กระแทกจากการใช้งาน 

7. ฐานเลื่อนทำจากเหล็กแผ่นชนิด SPCC หนา 2 มิลลิเมตร สามารถ
เลื่อนไปมาได้ด้วยระบบล้อคู่  ประกอบด้วยล้อรับน้ำหนักและล้อประคอง 
สามารถปรับระดับตามความสูงต่ำของพ้ืนที่ได้ 

8. ชุดรางประกอบด้วยรางรับน้ำหนักทำจากเหล็กรูปตัว C ขนาด  
75 × 45 × 15 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร และรางล้อประคองทำจาก
เหล็กรูปตัว C ขนาด 60 × 30 × 10 มิลลิเมตร หนา 2.3 มิลลิเมตร              
เพ่ือความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ล้อตกรางและป้องกันการยกตัวของตู้ ระบบ
รางโซ่ที่พ้ืน 2 แถว บนราง Support ตัวยูเหล็กหนา 2 มิลลิเมตร สามารถ
ปรับความดึงโซ่ได้วางเสมอพ้ืนไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีนสีเทาหนา              
19 มิลลิเมตร 

/9. ตู้เปล่า… 
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9. ตู้เปล่ามีน้ำหนัก 910 กิโลกรัม พ้ืนอาคารควรมีความสามารถใน
การรับน้ำหนัก 750 Kg/m² (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบนชั้น) 

10. ระบบขับเคลื่อนของตู้คู่  ระบบ Manual สามารถขับตู้ด้วย
พวงมาลัยทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (STANLESS SS304) ส่งกำลังผ่านโซ่เบอร์ 
40 โดยขับเคลื่อนล้อด้วยอัตราทด 1 : 2 เพ่ือขับเคลื่อนตู้ 

11.กระบวนการเคลือบสี เหล็ก (Colour coating process) เป็น
กระบวนการแบบต่อเนื่อง (Continuous Conveyor) โดยใช้สีและสารเคลือบ
ผิวก่อนพ่นคุณภาพสูงทั้งสีฝุ่นและสีน้ำ สีฝุ่น (Epoxy-Polyester) อบความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 185° C  ความหนาของสี 50 ± 10 MICRON หรือสีน้ำ 
(Alkyd Melamine) อบความร้อนที่ อุณหภูมิ  155° C  ความหนาของสี             
20 ± 5 MICRON สำหรับการเตรียมผิวก่อนพ่นสีจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีนาโนพรีทรีทเม้นท์ ปราศจากโลหะหนัก ได้แก่ 
ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม และโครเมี่ยม เป็นต้น 

12.ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.1496-2541 
13.บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่ ได้รับรองระบบการจัดการ ISO9001 : 

Ver.2015 
14.บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวสำหรับเครื่อง

เรือนเหล็ก TGL-21-R2-14 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15.บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่ ได้รับรองอุตสาหกรรมสี เขียว Green 
Industry ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมี
ความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวด  ค่ าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ าย ค่ าครุภัณฑ์สำนั กงาน จำนวน  
195,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง  

โดยโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริ หารทั่ วไป                
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 1,500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
300,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 195,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 105,000.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอ่ืน 

/การจัดซื้อ… 
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การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสอง
ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด            
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  195,000.-  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ จำนวน  
1 หลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม              
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 14 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
195 ,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เอกสารรางเลื่อนแบบ
อเนกประสงค์ จำนวน  1 หลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 14 

 

   5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร             
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย              
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  29,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ              
เก้าอ้ีโซฟาบุนวมหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลางจำนวน 1 ชุด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 31 
ลำดับที่  1  

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาบุนวมหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด เพ่ือใช้รองรับ
(เลขานุการสภาฯ)    ประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้ งใช้ ในการ                   

/รองรับ... 
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    รองรับผู้ เข้าร่วมพิธี โครงการ กิจกรรม หรือการประชุมของหน่วยงาน                            
    โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.ที่นั่งพนักพิงบุนวม หนังพีวีซี จำนวน 1 ตัวยาว 3 ที่นั่ง และ           
ตัวเดี่ยว 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว 

2.โซฟาบุนวมหุ้มหนัง ยาว 125 x กว้าง 80 x สูง 78 เซนติเมตร 
3.โต๊ะกลาง สูง 42 x ยาว 100 x กว้าง 64 เซนติเมตร 
แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ไม่ได้ตั้ง งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว             
จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
29,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาบุนวมหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง              
จำนวน 1 ชุด  

โดยโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริ หารทั่ วไป                 
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 1,500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
105,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 29,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 76,000.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ            
รายจ่ายอ่ืน 

การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสอง
ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  29,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาบุนวมหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลางจำนวน 1 ชุด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
หน้าที่ 31 ลำดับที่  1  โปรดยกมือ 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  29,000.-  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาบุนวมหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง            
จำนวน 1 ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 31 ลำดับที่  1 

5.2.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  18,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น               
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับแขกพร้อมพนักพิง มีที่วางเครื่องดื่ม จำนวน 3 ตัว ๆ 
ละ 6,000.-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่  31  ลำดับที่  3  (เอกสารหมายเลข 5) 

    

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อเก้าอ้ีรับแขกพร้อมพนักพิง มีที่วางเครื่องดื่ม จำนวน 3 ตัว เพ่ือใช้รองรับ
(เลขานุการสภาฯ)    ประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการรวมทั้งใช้ในการรองรับ 
    ผู้เข้าร่วมพิธี โครงการ กิจกรรมหรือการประชุมของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด
    คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.เก้าอ้ีไม้รับแขกพร้อมพนักพิง และมีที่วางเครื่องดื่ม 
2.ขนาดยาว 180 x กว้าง 50 x สูง 40 เซนติเมตร 
3.พนักพิงสูง 90 เซนติเมตร 
แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว           
จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป            
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
18,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับแขกพร้อมพนักพิง มีที่วาง

/เครื่องดื่ม... 
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เครื่องดื่ม จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 6 ,000.-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3                

โดยโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริ หารทั่ วไป                   
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 1,500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
76,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 18,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ            
หลังโอน 58,000.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ             
รายจ่ายอ่ืน 

การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสอง
ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  18 ,000.-  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับแขกพร้อมพนักพิง มีที่วางเครื่องดื่ม 
จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 6,000.-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่  31  ลำดับที่  3 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
18,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีรับแขกพร้อมพนักพิง มีที่วาง
เครื่องดื่ม จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 6 ,000.-  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่  31  ลำดับที่  3  

 
 
 
 
 

/5.2.4 ขอความ… 
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5.2.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  19,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเก้า อ้ีโซฟาไม้พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 31  
ลำดับที่  2  (เอกสารหมายเลข 6)    

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  จัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาไม้พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด เพ่ือใช้รองรับประชาชนและ 
(เลขานุการสภาฯ)    ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งใช้ในการรองรับผู้เข้าร่วมพิธี 
    โครงการ กิจกรรม หรือการประชุมของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
    ดังต่อไปนี้ 

1.เก้าอ้ีโซฟาไม้ ขนาดยาว 65 x กว้าง 50 x สูง 42 เซนติเมตร   
จำนวน 2 ตัว 

2.เก้าอ้ีโซฟาไม้ ขนาดยาว 150 x กว้าง 50 x สูง 42 เซนติเมตร   
จำนวน 2 ตัว 

3.โต๊ะกลาง ขนาดยาว 95 x กว้าง 60 x สู ง 50 เซนติ เมตร             
จำนวน 1 ตัว 

แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว             
จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป              
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
19,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาไม้พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน           
1 ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
หน้าที่ 31  ลำดับที่  2 

โดยโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริ หารทั่ วไป                 
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 1,500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 

/58,000.-… 
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58,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 19,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 39,000.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 

การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกิน            
สองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  19,000. -  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาไม้พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 
หน้าที่ 31  ลำดับที่  2 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
19,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีโซฟาไม้พร้อมโต๊ ะกลาง 
จำนวน 1 ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 31  ลำดับที่  2   

 

5.2.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท รายจ่าย ค่าครุภัณ ฑ์สำนักงาน จำนวน 71 ,500.- บาท              
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดจุ 2,000 ลิตร จำนวน               
5 ใบ ๆ ละ 14,300.- บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 9 
ลำดับที่ 1 (เอกสารหมายเลข 7) 

 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความประสงค์
ปลัด อบต.สระขวัญ  จะจัดซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ ให้ศูนย์พัฒนา 
(เลขานุการสภาฯ)    เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน  

ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 
แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว          
จึ งมี ความจำเป็ นต้ องโอนงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ                     
พ.ศ.2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษางานระดับ             
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย               
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 71,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำสแตน
เลสขนาดจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ ๆ ละ 14,300.- บาท ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ 

โดยโอนลดในแผนงาน ดังนี้ 
1 .โอนลดในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป  งานบริ ห ารทั่ ว ไป                              

งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การเลือกตั้ง งบประมาณอนุมัติ 1,500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
39,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 39,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ            
หลังโอน 0.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 

2 .โอนลดในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป  งานบริ ห ารทั่ ว ไป                            
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย เงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
4,154,280.- บาท งบประมาณก่อนโอน 732,348.- บาท จำนวนเงินที่           
โอนลด 32,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 699,848.- บาท เป็น
การโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 

รวมโอนลดทั้ง 2 รายการ จำนวน 71,500.- บาท 
 

/การจัดซื้อ… 
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การจัดซื้อครั้งนี้ ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ                
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
71,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำสแตนเลสขนาดจุ 2,000 ลิตร 
จำนวน 5 ใบ ๆ ละ 14,300.- บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 71,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำสแตนเลสข
นาดจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ ๆ ละ 14,300.- บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ ง 5 ศูนย์ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 

5.2.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563  มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภคจำนวน 19,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อ
ระบายน้ำพร้อมลูกรังหมู่ที่ 19 ข้างนานางน้ำผึ้ง แก้วสุนทรและบ้าน
นางทอง เสียงเลิศขนาดกว้าง 40 ซม.จำนวน 16 ท่อน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 
ลำดับที่ 25 (เอกสารหมายเลข 8) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากหมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน เมื่อถึงช่วงฤดูฝน น้ำท่วม
ปลัด อบต.สระขวัญ  ถนนคอนกรีต เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจร
(เลขานุการสภาฯ)    ไปมาได้ และมีอุบ ัติเหตุเกิดขึ ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
    จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อำนวยความ
    สะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้ถนน เห็นควร
    ดำเน ิน โครงการวางท ่อระบ ายน ้ำพร ้อมล ูกร ังหมู ่ที ่ 19  ข ้า งน า         
    นางน้ำผึ้ง แก้วสุนทรและบ้านนายทอง เสียงเลิศ  ขนาดกว้าง 40 ซม.
    จำนวน 16 ท่อน รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด ส่วนแบบสรุป
    ราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ไว้เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน            
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
    สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  19,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อ
    ระบายน้ำพร้อม ลูกรังหมู่ที่  19 ข้างนานางน้ำผึ้ง แก้วสุนทรและบ้าน            
    นางทอง เสียงเลิศ ขนาดกว้าง 40 ซม.จำนวน 16 ท่อน  

 โดยโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริ หารทั่ วไป                
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย              
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
4,154,280.- บาท งบประมาณก่อนโอน 653,948.- บาท จำนวนเงินที่           
โอนลด 19,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 634,448.- บาท เป็น
การโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 19,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลูกรังหมู่ที่ 19 ข้างนานางน้ำผึ้ง แก้วสุนทร
และบ้านนางทอง เสียงเลิศ ขนาดกว้าง 40 ซม.จำนวน 16 ท่อน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 
ลำดับที่ 25 โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง สาธารณูปโภค จำนวน 19,500.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลูกรังหมู่ที่ 19 ข้างนานางน้ำผึ ้ง 
แก้วสุนทรและบ้านนางทอง เสียงเลิศ ขนาดกว้าง 40 ซม.จำนวน 16 
ท่อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม              
ครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 25 

5.2.7 ขอความเห็นชอบอนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภคจำนวน 13,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อ
ระบายน้ำพร้อมลูกรังหมู่ที่ 19 ทางไปคลองหันแดง ขนาดกว้าง 40 ซม.
จำนวน 8 ท่อน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 26 (เอกสารหมายเลข 9) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากหมู่ที่ 19 บ้านหนองโสน เมื่อถึงช่วงฤดูฝน น้ำท่วม
ปลัด อบต.สระขวัญ  ถนนคอนกรีต เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจร
(เลขานุการสภาฯ)    ไปมาได้  และมี อุบัติ เหตุ เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ              
    จึงพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น อำนวย
    ความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน เห็นควร
    ดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลูกรังหมู่ที่ 19 ทางไปคลองหันแดง 
    ขนาดกว้าง 40 ซม.จำนวน  8 ท่อน รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ อบต.
    กำหนด ส่ วนแบบสรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ ทุ กท่ านได้ รับ                    
    แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าว จึงมีความ
    จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

/พ้ืนฐาน… 
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    พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง
    สาธารณูปโภค จำนวน 13,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบาย
    น้ำพร้อมลูกรังหมู่ที่  19 ทางไปคลองหันแดง ขนาดกว้าง 40 ซม.จำนวน              
    8 ท่อน  

 โดยโอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริ หารทั่ วไป                
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย              
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
4,154,280.- บาท งบประมาณก่อนโอน 699,848.- บาท จำนวนเงินที่           
โอนลด 13,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 686,848.- บาท เป็น
การโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ ง สาธารณูปโภค จำนวน 13,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม ลูกรังหมู่ที่ 19 ทางไปคลองหันแดง 
ขนาดกว้าง 40 ซม.จำนวน 8 ท่อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  5  หน้าที่  13 ลำดับที่  26                 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจำนวน 13,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลูกรังหมู่ที่ 19 ทางไปคลองหันแดง ขนาด
กว้าง 40 ซม.จำนวน 8 ท่อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 26 

 
 

/5.2.8 ขอความ… 
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5.2.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 
272 ,900 .- บาท เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าโครงการขุด เจาะบ่อบาดาล            
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
256 5 ) เพิ่ ม เติ ม  ค รั้ งที่  5  หน้ าที่  1 3  ลำดั บที่  27  (เอกสาร             
หมายเลข 10) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ เนื่องจากประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวงได้ยื่นคำร้องว่ามีความ
ปลัด อบต.สระขวัญ  เดือดร้อนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญดำเนินการแก้ไข
(เลขานุการสภาฯ)    ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้หมู่ที่ 4 บ้าน
    ทุ่งพลวง ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกิดภาวะภัยแล้ง ประชาชน 

ในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร น้ำมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน 
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และประชาชนในพ้ืนที่ขาดรายได้ 
ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนที ่
เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน จึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง รูปแบบรายการเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด ส่วนแบบ
สรุปราคากลางปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ  แต่เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ.2563 ไว้เพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืน ฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
จำนวน 272,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4                
บ้านทุ่งพลวง  
 
 

/โดยโอนลด… 
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โดยโอนลดในแผนงาน ดังนี้ 
1 .โอนลดในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป  งานบริ ห ารทั่ ว ไป                          

งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย              
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 
4,154,280.- บาท งบประมาณก่อนโอน 686,848.- บาท จำนวนเงินที่           
โอนลด 32,900.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 653,948.- บาท เป็น
การโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 
 2.โอนลดในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
งบบุ คลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ ายประจำ) ประเภทรายจ่ าย              
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 3,752,580.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
705,920.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 100,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 605,920.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอ่ืน 
 3.โอนลดในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับ            
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย              
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 864,480.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
152,342.49.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 90,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 62,342.49.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอ่ืน 
 4.โอนลดในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ            
เคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท
รายจ่ายเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 1,220,880.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 174,680.88.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 124,680.88.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไป
จ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 
 รวมรายการโอนลดทั้ง 4 รายการ จำนวนทั้งสิ้น 272,900.- บาท 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 272,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 27 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
33 คน   ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืน ฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 272,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพลวง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 27 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้ท่าน                      

รองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านลัดดาครับ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16
ส.อบต.หมู่ที่ 16   เรื่องภัยแล้ง ถึงแม้ช่วงนี้เป็นฤดูฝน แต่ฝนก็ไม่ตก สังเกตได้จากน้ำใน  

ทุ่งนา ไม่มีเลย ข้าวมีแต่หญ้า ดินแห้ง พืชผลทางการเกษตรได้รับความ
เสียหาย อยากได้ถังสแตนเลสหรือถังน้ำไฟเบอร์กลาส เมื่อฝนตกลงมา
จะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ถ้าสามารถประกาศเขตภัยแล้งเพ่ือที่จะทำให้จัดซื้อ
ถังน้ำได้ ก็อยากให้เร่งดำเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้อง
ชาวตำบลสระขวัญ เห็นกองการศึกษาฯ จัดซื้อถังละ 14,300.- บาท ถ้าซื้อ
หมู่บ้านละ 10 ถัง หรือหมู่ไหนที่อยากได้ เช่น หมู่ 16 อยากได้สัก 10 ถัง 
ก็ประมาณ 143,000.- บาท ถ้าตั้งงบประมาณในปี 2565 สามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่ ผิดระเบียบหรือไม่ หรือหากไม่ประกาศเขตภัยแล้ง 
สามารถโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ือจัดซื้อได้หรือไม่คะ หรือถ้ามีช่องทาง
ใดที่จะดำเนินการได้ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ ส่วนอีกเรื่องขอสอบถามเรื่อง              
ค่าทำศพ 3,000.- บาท มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ   
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นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ ที่  9                       
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ผมขอแจ้งเรื่องไฟกระพริบบอกทางที่เป็นโซล่าเซลล์ ช่วงทางโค้งดับ ไม่  

กระพริบมาหลายวันแล้ว จำนวน 2 จุด อยากให้ช่างไฟเข้าไปซ่อมให้หน่อย
ครับ กลัวเกิดอุบัติเหตุ เรื่องที่สอง ขอไฟส่องสว่างไปติดตั้งต่อจากจุดเดิม 
ช่วงบ้านผู้ใหญ่เก่า ประมาณ 5 – 6 จุด ผมเขียนคำร้องขอหลายครั้งแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ ช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ สุดท้าย เรื่ องโครงการจัดซื้อ             
เสียงไร้สาย ในร่างข้อบัญญัติฯ ไม่เห็นตั้งไว้ ทางผู้ใหญ่บ้านได้สอบถามมา 
ว่าหมู่ผมจะได้รับพิจารณาหรือไม่ ถ้าได้อยู่ในช่วงปีงบประมาณใด  

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านไพสารครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายไพสาร หาญโก่ย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายไพสาร หาญโก่ย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8                       
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ถนนลูกรังหมู่ 8 ทะลุไปหมู่ 20 ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านใช้ 

เส้นทางกันเยอะ กลัวเกิดอุบัติต่อผู้สัญจรไปมา ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ 
อีกเรื่อง ไฟส่องสว่างกลุ่มนครคลองปูน ตรงทางโค้ง ดับอีกแล้ว เพ่ิงซ่อมไป
แล้วก็ดับอีก ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ประมาณ 7 – 8 จุด เร่งซ่อมให้ด้วย
ครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอารักษ์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายอารักษ์ เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอารักษ์ เจริญสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10                       
ส.อบต.หมู่ที่ 10   สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนวัด บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ทางวัดได้จัด 

กิจกรรมทุกปี  เป็นเวลามานานแล้ว ไม่ทราบว่าปีนี้จะได้หรือไม่หรือ              
ตัดไปเลย ปีที่แล้วก็มีปัญหา ทำให้ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน อีกเรื่อง                 
ถนนลูกรังชำรุดและต่ำ ทำให้เวลาฝนตก น้ำไหลท่วมถนน ชาวบ้านสัญจรไป
มาลำบาก ช่วงเส้นทางไปบ้านนางทองบ่อกับบ้านนายจ่อย นาดี และ
เส้นทางไปบ้านนายเด่นชัย ช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นางอัมพร พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14    
ส.อบต.หมู่ที่ 14   อยากสอบถามว่าจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว จะได้รับงบประมาณเพ่ือ  
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จัดซื้อดินลูกรังหรือไม่ ถ้าได้ อยากได้สัก 40 เที่ยว ตอนนี้ถนนหลายเส้น
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สุดท้าย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที ่ไปซ่อมไฟส่อง
สว่างให้ และนำน้ำอุปโภคบริโภคไปบริการประชาชนค่ะ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

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

เนินเขาดินหลายครั้ งแล้ว และได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ หลายครั้ ง
เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่ได้รับการติดตั้งสักที ประมาณ 4 – 5 ดวง เส้นทาง
ดังกล่าว ตอนกลางคืนมืดมาก ยิ่งช่วงทางโค้งยิ่งอันตราย กลัวเกิดอุบัติเหตุ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนด้วยครับ อีกเรื่อง อยากได้ลูกรังประมาณ 
20 – 30 เที่ยว ไปแก้ไขปัญหา เนื่องจากถนนหลายเส้นชำรุด เป็นหลุม
เป็นบ่อ หากมีงบประมาณที่จะช่วยเหลือได้ ช่วยพิจารณาด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านบุญเรืองครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายบุญเรือง ศรีโสภา  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายบุญเรือง ศรีโสภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12                       
ส.อบต.หมู่ที่ 12   ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างดับ ขอให้ช่างไปซ่อมให้ด้วยครับ เส้นจากบ้านผม 

ไปป่ากล้วย ประมาณ 4 – 5 ดวง 
 

นายแดง บุญวงษ์  เชิญท่านนเรศร์ครับ  
รองประธานสภาฯ  
 

นายนเรศร์ ฉิมมาฉุย   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนเรศร์ ฉิมมาฉุย นักพัฒนาชุมชน              
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ขอตอบเรื่องการรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพสำหรับผู้เสียชีวิตที่มี 

อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 3,000.- บาท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ จะต้องเป็น
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และมีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยัง
ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองว่า              
มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอรับเงิน
สงเคราะห์ค่าจัดการงานศพ จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าท่านเป็นผู้จัดการ
งานศพ ก็สามารถยื่น  เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพได้ครับ                 
ส่วนถ้าเสียชีวิตก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ต้องใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ 
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ใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยถ้ามีรายได้ต่อปี เกินจำนวน 
38,000.- บาทข้ึนไปจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพครับ 

 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่     
นายก อบต.สระขวัญ  ทุกท่าน ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     

ขอตอบสมาชิกสภาฯ ที่ได้แจ้งหรือสอบถามมา เรียงลำดับดังนี้ค่ะ 
ท่านลัดดา เรื่องประกาศเขตภัยแล้ง หากจังหวัดไม่ประกาศให้พ้ืนที่ใด

เป็นเขตภัยแล้ง ก็ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อถังน้ำได้ค่ะ ช่วงนี้ แม้จะเป็น             
ฤดูฝนก็จริง อำเภอหรือตำบลอ่ืน ฝนตกหนัก แต่ตำบลเรา ถึงแม้จะมีฝน                  
แต่ปริมาณก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากจริง ๆ 
โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 15 น้ำไม่มี ใช้เลย ผู้ใหญ่หมู่ 15 ก็เข้ามาหา                   
นายกฯ ทุกวัน ว่าสามารถหางบประมาณหรือแนวทางใดที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้
บ้างหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม จะให้ท่านปลัดฯ ไปศึกษาหาแนวทางว่า ถึงแม้ว่า
จังหวัดจะไม่ประกาศเขตภัยแล้ง อบต.สามารถดำเนินการประกาศเขต              
สาธารณภัยโดยอ้างอิงระเบียบกฎหมายใดได้บ้างหรือไม่ หากทำได้จะเร่ง
ดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนค่ะ 

ท่านอุ่น เรื่องไฟกระพริบโซ่ล่าเซลล์ดับ จะให้ช่างไฟไปซ่อมให้ค่ะ      
ส่วนเร ื่องติดตั้งไฟส่องสว่าง ไม่ทราบว่าหม้อแปลงไฟบริเวณเส้นทางดังกล่าว              
มีไฟเพียงพอต่อการที่จะไปติดตั้งให้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพออาจจะให้ไฟฟ้า                
มาเปลี่ยนหม้อแปลงไฟให้ หรือถ้ามีปริมาณไฟเพียงพอแล้ว จะให้ช่างไปติดตั้ง
ไฟส่องสว่างให้ค่ะ สุดท้ายเรื่องเสียงไร้สาย ท่านได้แสดงความประสงค์เลือก
ถนนคอนกรีต อบต.จึงจัดตั้งงบประมาณในร่างข้อบัญญัติฯ ปี 2564 เพ่ือ
ดำเนินการให้  จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเสียงไร้สาย แต่อย่างไรก็ตาม 
หากมีงบประมาณ จะพิจารณาให้ค่ะ 
 ท่านไพสาร เรื่องถนนลูกรังชำรุด จะพิจารณาหางบประมาณมา
แก้ไขให้ค่ะ ส่วนไฟส่องสว่างดับ จะให้ช่างไฟไปซ่อมให้ค่ะ 

ท่านอารักษ์ เรื่องเงินอุดหนุน บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ จำได้ว่าใน
ปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้ตั้งไว้ให้ เนื่องจากเกิดปัญหาในเรื่องของชื่อโครงการ 
ทางจังหวัดให้เปลี่ยนชื่อ ส่วนเรื่องถนนลูกรังชำรุดและอยู่ต่ำ จะให้ช่างลงไป
สำรวจดูว่าจะแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างไร 

ท่านอัมพร เรื่องลูกรัง จะให้ท่านปลัดฯ ดูให้ว่ามีงบประมาณคงเหลือ
ที่จะโอนเพ่ือไปดำเนินการได้หรือไม่ หากได้ก็จะเร่งดำเนินการให้ทุกหมู่              
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะ 

 
/ท่านอภิชาติ... 
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ท่านอภิชาติ เรื่องติดตั้งไฟส่องสว่าง จะเร่งช่างไฟลงไปดำเนินการ            
ติดตั้งให้ค่ะ 
 ท่านบุญเรือง ไฟส่องสว่างดับ จะให้ช่างไฟไปดำเนินการซ่อมให้ค่ะ 
 ครบทุกท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ  
 

 

นายวินัย อาทร   ผมขอนัดหมายประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 
ประธานสภาฯ   สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่าง  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระ            
ที่ 2 และวาระที่ 3 สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา   13.15  น. 
  

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                 (ลงชื่อ)          ชนม์  เมฆขุนทด       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชนม์  เมฆขุนทด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

 (ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมงคล  พันทอง) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


