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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา  09.00  น. 

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

 
ผู้มาประชุม 
1.นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายปรีชา บุญเหลี่ยม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายสุพงษ์ ช่างนับ   เลขานุการสภาฯ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ) 
4.นายวัฒนา ด่านชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 
5.นายสมนึก ทิพย์สุขุม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 2 
6.นายสมชาย ปิตะคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
7.นายสมชาย ลับแล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4 
8.นางอำนวย ศิลชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 5 
9.นายสวง เสือดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 6 
10.นายสนั่น ทามี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 7 
11.นายอุ่น มุ่งดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 9 
12.นางสมพร สาพา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
13.นายปฐม โชคลาภ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 11 
14.นายอรุณ เห็มสนาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 12 
15.นายเสมา มณฑาลพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 13 
16.นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 14 
17.นางสาวทอฝัน นึกรัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 15 
18.นางสาวลัดดา อำนวย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
19.นายละมัย สินธน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
20.นายมงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
21.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
22.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธวัชชัย ทองทับ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายกฤษฎา มหาวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
4.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
5.นางสาวญาณิฐา ช่างนับ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
6.นางสาวศุทธินี ธนสารสมบรูณ์  นักวิชาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 

/7.นาวสาว... 

สำเนา 
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7.นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจริญฉัตร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8.นางสาวรัชดา วงชาร ี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9.นายอำพล ไชยหนองหว้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
10.นางสาวณัชชา ท่านาเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11.นายพนา สาทรพันธุ์   รองผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 
12.นายสุประวัติ วิชยานุวิต ิ  หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว  
13.นายสิทธิพงษ์ เสียงเพราะ   รองหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ขอความเห็นชอบรื้อถอน 
ประธานสภาฯ   ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    ได้เห็นชอบให้รื้อถอนครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการ ในคราวประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 
    พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า                
    ได ้ตรวจสอบภายหลังพบว่าหมายเลขครุภ ัณฑ ์ก ีฬ า ซ้ำกันจำนวน              
    2 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์กีฬาชุดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้อง หมายเลข
    ครุภัณฑ์ 806-56-0015 และครุภัณฑ์กีฬาชุดอุปกรณ์ดันแขนบริหาร
    กล้ามเนื้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 806-56-0015 องค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญจึง ได ้ดำเนินการแก้ไขหมายเลขครุภัณฑ์กีฬาจำนวน          
    1 รายการ คือ ชุดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้อง จากหมายเลขครุภัณฑ์ 
    806-56-0015 แก้ไข เป ็นหมายเลขครุภ ัณฑ์ 806 -56 -0019             
    ในการนี้ จึงแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้รับทราบ 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ            

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  
(เอกสารหมายเลข 2) 
 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
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 ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ” 

     ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมล่วงหน้าเพื ่อให้สมาชิก
    ทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำ            
    ใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  ทั้งนี้ ผมขอแจ้งแก้ไขถ้อยคำใน
    รายงานการประชุมสภาฯ ดังนี้ 
            1.แก้ไขหน้าที่ 11 บรรทัดที่ 20 ถ้อยคำที่ประธานสภาฯ กล่าว  
     ข้อความเดิม   
     “สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้รื้อถอนพระบรมฉายาลักษณ์
    หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ” 
     แก้ไขเป็น  
       “สมาชิ กสภาฯ ท่ านใดเห็ นชอบให้ รื้ อถอนผนั งห้ องทำงาน             
    ของผู้บริหาร” 

         /2.แก้ไขหน้า... 
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                    2.แก้ไขหน้าที่ 44 บรรทัดที่ 2 ถ้อยคำที่ประธานสภาฯ กล่าว 
     ข้อความเดิม   
     “สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
    ป ระจำปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ .2 5 6 5  ม าตั้ งจ่ าย เป็ น รายการ ให ม่               
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
    28,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ” 
     แก้ไขเป็น  
       “สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้             
    4 ดี วิถีพอเพียงของสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่สระแก้วเพ่ือใช้ในการดำเนิน
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ -
    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
     (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดรายงานการประชุมไปจนครบทุกหน้า)  
    มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ไม่มีนะครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ            
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำใน
    รายงานการประชุมสภาฯ ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้แจ้ง โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ          19      เสยีง 
 ไมเ่ห็นชอบ        -        เสียง 
 งดออกเสียง      2        เสยีง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โปรดยกมือ 

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

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

 

/ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    

5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 (เอกสารหมายเลข 3) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
เลขานุการสภาฯ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)          มาตรา ๔๖  “สภาองค์การบริหารส่ วนตำบลมีอำนาจหน้ าที่  

ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
         (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
        (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ” 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาฯ   ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ  
 

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

    หลักการ 
ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๙ 
 
 
 
 

/เหตุผล… 
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    เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททาง

สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น  เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จึ งจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุ            
ใน แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๕ ) ซึ่ งต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กำหนดให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติดังกล่าวต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 ที่ทุกท่านได้รับครับ  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญั ตติต่ อ                        
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถาม
    หรืออภิปรายหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
    สภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) 
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 โปรดยกมือ 

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

                5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  3  รายการ  ดังนี้ 

5.2.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่โอนลดจำนวน  450,000.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หน้าที่ 155/244  (เอกสารหมายเลข 4) 

 
 

/นายเดชรัตน์...   
 



7 
 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ  

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

    หลักการ 
 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่โอนลดจำนวน ๔๕0 ,๐00.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หน้าที่ ๑๕๕/๒๔๔ 

   เหตุผล 
 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบงาน 
ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานสาธารณสุข งานรักษา
ความสะอาด งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานป้องกันและควบคุม
โรค งานบริการสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่ละด้าน
มีปริมาณงานจำนวนมาก บุคลากรมีจำนวนจำกัดในการปฏิบัติงานด้าน            
ต่าง ๆ ประกอบกับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข            
ได้โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทำให้ตำแหน่ง
ดังกล่าวว่างลง บุคลากรจึงมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้า อันอาจก่อให้ความหายต่อองค์กร ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมี
ความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารเพ่ือเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องจากงบประมาณ
รายจ่ายที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่โอนลด
จำนวน ๔๕0,00๐.- บาท ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณที่โอนเพ่ิมจำนวน ๒๕0,000.- บาท 
และโอนไปตั้งจ่ายเพ่ิมในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย              
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณที่โอนเพิ่มจำนวน ๒00,000. - บาท                 
 

/ซึ่งตามระเบียบ… 
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ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า "การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นร้ายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น" จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ส่วนรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

   โอนลด โอนเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจดัขยะมลูฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครภุณัฑ์ ประเภท 
รายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์
งบประมาณอนุมัติ ๑,๓๗๔,๗๐๑.- บาท 
งบประมาณก่อนโอนลด ๖๘๓,๒๐๑.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๒๓๓,๒๐๑.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๕/๒๔๔ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณก่อนรับโอน ๓๖,๕๐๐. บาท 
งบประมาณที่รับโอนเพิ่ม ๒๕0,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๒๘๖,๕๐๐.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๙/๒๔๔ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอ่ืน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณก่อนรับโอน ๑๓๐,๒๕๐.- บาท 
งบประมาณที่รับโอนเพิ่ม ๒00,๐๐๐.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๓๓๐,๒๕๐.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓๒/๒๔๔ 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อสภาองค์การ            
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลสระขวัญแล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
    หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด
    เห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                
    งบประมาณท่ีโอนลด จำนวน ๔๕0,๐00.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

 

/5.2.2 ขอความเห็น… 
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5.2.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  75,800.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,900.- บาท (เอกสารหมายเลข 5)  

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗๕ ,๘๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๗,9๐๐.- บาท 

    เหตุผล 
ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,000 บีทียู 
จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๗,90๐.– บาท โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่
เดิมในกองคลังจำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0005 และ
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0006 ได้จัดซื้อมาตั้งแต่วันที่ 2๒ พฤษภาคม 
๒๕๔๙ มีอายุการใช้งานเป็นเวลา ๑๕ ปี ปัจจุบันมีสภาพเสื่อม ทรุดโทรม 
และชำรุด ต้องซ่อมบำรุงรักษาอยู่เสมอจึงไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุงและไม่
ประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐที่กำหนดให้ส่วน
ราชการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
เพ่ือดำเนินการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ
จำนวน 75,๘๐0.- บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดว่า  

 
 

/"การโอนเงิน… 
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"การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,0๐0 บีทียู 
 ๒) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาด 

  ไม่เกิน ๔0,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕   

 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
 ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
 ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ ๓) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
 ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตซ์ ๑ ตัว               
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
     กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
     (๓) ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒ ,๐๐0 - ๒๔,๐๐๐ บีที่ยู ๓,๐๐๐ 
บาท 

 สำหรับรายละเอียดการโอนมีดังนี้ 

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง  
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์
สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,900.- บาท  
งบประมาณก่อนรับโอน 0.- บาท 
งบประมาณที่รับโอน 75,800.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 75,800.-  บาท 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจำ) ประเภทรายจ่าย 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 2,427,516.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 994,189.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 75,800.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 918,389.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 44/244 

 
 
 
 
 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อสภาองค์การ            
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลสระขวัญแล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย
    หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด
    เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
    ๗๕,๘๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
    (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๗,9๐๐.- 
    บาท โปรดยกมือ 

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

5.2.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  88,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 6)  

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

              หลักการ  
 ขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 
88,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐.- บาท 
 
 
 

/เหตุผล… 
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    เหตุผล 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารสวนตำบล

สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ ๒๒ ,000 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของ             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ ายไว้เพ่ือ
ดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
จำนวน 88 ,๐๐๐ - บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนพ.ศ. ๒๕๖3 ข้อ ๒๗ กำหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด               
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔  แกนหลัก        
(๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
4 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า ๘ GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕0 
GB จำนวน ๑ หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑ ,๓๖๖ x ๗๖๘ 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
๓ ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 
 
 

/- มีช่องเชื่อมต่อ… 
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- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ             
๑0/๑00/๑๐00 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘o๒.๑๑ ac) และ 
Bluetooth 

สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
22,000.- บาท  
งบประมาณก่อนรับโอน 0.- บาท 
งบประมาณท่ีรับโอน 88,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 88,000.-  บาท 
 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณอนุมัติ 200,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 200,000.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 88,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 112,000.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 101/244 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้ามี โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มผีมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่                 
    ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์              
    จำนวน  88,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
    สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐.- บาท โปรดยกมือ 
 
 

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

/5.3 ขอความเห็นชอบ… 
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 5.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการ 
ใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 7) 

หน่วยงานที่รับการโอน หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน (ตัว) 

1.โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 806-56-0017 ชุดอุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ (ใหญ่)  1 
806-56-0021 ชุดอุปกรณ์นวดหลังและเอว 1 
806-56-0022 ชุดอุปกรณ์นวดหลังและเอว 1 
806-56-0024 ชุดอุปกรณ์ม้าโยก 1 
806-56-0025 ชุดอุปกรณ์ขาคู่ 1 
806-56-0027 ชุดอุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ 1 
806-56-0028 ชุดอุปกรณ์บริหารเอว 1 

2.โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 806-56-0001 ชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ 1 
806-56-0012 ชุดอุปกรณ์บริหารดึงข้อ  1 
806-56-0014 ชุดอุปกรณ์เดิน โยน แขน   1 
806-56-0016 ชุดอุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ (ใหญ่) 1 
806-56-0018 ชุดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ  1 
806-56-0019 ชุดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้อง  1 
806-56-0031 ชุดอุปกรณ์เดินอากาศ  1 

3.โรงเรียนบ้านเขาข่า 
806-56-0013 ชุดอุปกรณ์เดิน โยน แขน  1 
806-56-0015 ชุดอุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามเนื้อ  1 
806-56-0020 ชุดอุปกรณ์แกว่งตัว  1 
806-56-0023 ชุดอุปกรณ์ยืดเหยียดแขนและไหล่  1 
806-56-0026 ชุดอุปกรณ์บริหารดึงแขน  1 
806-56-0029 ชุดอุปกรณ์บริหารเอว 1 
806-56-0030 ชุดอุปกรณ์เดินอากาศ  1 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

 

/หลักการ… 
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          หลักการ 
            ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการ  

 ให้แก่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ดังนี้   
    เหตุผล 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะโอน
    ครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการให้แก่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ได้แก่ โรงเรียน
    บ้านน้ำซับเจริญ จำนวน 7 รายการ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน จำนวน             
    7 รายการ และโรงเรียนบ้านเขาข่า จำนวน 7 รายการ โดยระเบียบ
    กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
    พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (3) กำหนดว่า “หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใด
    หมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
    มาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่ง
    ให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  (๓) โอน ให้โอนแก่
    หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
    ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย” แต่ปรากฏ
    ว่าครุภัณฑ์กีฬาทั้ง 21 รายการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ
    แล้วพบว่ายังมีความจำเป็นและมิใช่พัสดุที่ใช้ในราชการต่อไปแล้วจะ
    สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
    จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 546 
    ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วย                
    วิธีการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
    บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 215 (3) แจ้งว่า “คณะกรรมการ
    วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการ
    วินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การดำเนินการจำหน่าย พัสดุด้วย     
    วิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ          
    การบริหารพัสดุภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
    จึงเห็นควรซ้อมความเข้าใจดังนี้  ๒. กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรเงิน
    งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน            
    งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
    เฉพาะกิจ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดจัดจ้างพัสดุแล้วเสร็จ และ
    ลงทะเบียนควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐๓ แล้ว หากหน่วยงานของรัฐ
    ประสงค์จะจำหน่ายพัสดุดังกล่าว ซึ่งระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ ได้กำหนด
    หลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุไว้สรุปได้ว่า หลังจากหน่วยงานของรัฐ
    ดำเนินการตรวจสอบพัสดุแล้ว ปรากฎว่ามีพัสดุหมดความจำเป็น หรือหาก
    ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และได้ดำเนินการ
    สอบหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๒๑๗ แล้วไม่ปรากฏตัวผู้ต้องรับผิด หน่วยงาน
    ของรัฐก็อาจจะจำหน่ายพัสดุออกจากการควบคุมโดยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใด 
 

/ในจำนวน... 
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    ในจำนวน 4 วิธี ตามข้อ ๒๑๕ โดยอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของ
    รัฐที่จะเป็นผู้พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม ซึ่งการจำหน่ายพัสดุด้วย
    วิธีการโอน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (3) ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
    องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ 
    ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย อย่างไรก็ตาม หากพัสดุดังกล่าวยังไม่
    หมดความจำเป็น หรือมิใช่พัสดุที่ใช้ในราชการต่อไปแล้วจะสิ้นเปลือง
    ค่าใช้จ่ายมาก และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะโอนพัสดุให้แก่
    หน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
    ประมวลรัษฎากร จะต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ            
    ข้อ ๒๑๕ (๓) เป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
    จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการให้แก่
    หน่วยงานของรัฐอื่นทั้ง 3 แห่ง ซึ่งหากสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว องค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญจะได้ดำเนินการเสนอเรื่องขอยกเว้นการปฏิบัติ
    ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยต่อไป รายละเอียด
    ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้ามี โปรดยกมือ      
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนครุภัณฑ์
    กีฬา จำนวน 21 รายการ ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ โรงเรียนบ้าน
    ทุ่งหินโคน และโรงเรียนบ้านเขาข่า โปรดยกมือ 
 

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

     5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก จำนวน         
    3 รายการ ใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 8) 

หน่วยงานที่รับการโอน หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน (ตัว) 

1.โรงเรียนบ้านเขาข่า 476-60-0010 เครื่องเล่นเด็กแบบรูปสัตว์ 1 
2.โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 476-60-0011 เครื่องเล่นผลไม้ 1 

476-60-0012 เครื่องเล่นผลไม้ 1 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 
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นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนครภุัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก จำนวน  3 รายการ  

ให้แก่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ดังนี้ 
    เหตุผล 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะโอน
    ครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 3 รายการ ให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่น ได้แก่ 
    โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ จำนวน ๒ รายการ และโรงเรียนบ้านเขาข่า 
    จำนวน 1 รายการ โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (3) กำหนดว่า 
    “หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ใน
    หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน
    ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่าง
    หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การ
    สถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง ประมวลรัษฎากร ทั้ งนี้  ให้มี
    หลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย” แต่ปรากฏว่าครุภัณฑ์กีฬาทั้ง 21 
    รายการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีความ
    จำเป็นและมิใช่พัสดุที่ใช้ในราชการต่อไปแล้วจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
    ซึ่งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
    พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
    2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนตามระเบียบ
    กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
    ๒๕๖๐ ข้อ 215 (3) แจ้งว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ         
    จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว
    เห็นว่า เพ่ือให้การดำเนินการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบ
    กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค            
    พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรซ้อมความ
    เข้าใจดังนี้ ๒. กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตาม
    พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน งบดำเนินงาน             
    งบรายจ่ายอื ่น  และงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ              
    เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดจัดจ้างพัสดุแล้วเสร็จ และลงทะเบียน
    ควบคุมพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐๓ แล้ว หากหน่วยงานของรัฐประสงค์
    จะจำหน่ายพัสดุดังกล่าว ซึ่งระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
    การจำหน่ายพัสดุไว้สรุปได้ ว่า หลังจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการ  
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    ตรวจสอบพัสดุแล้ว ปรากฎว่ามีพัสดุหมดความจำเป็น หรือหากใช้ใน
    หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และได้ดำเนินการสอบหา
    ข้อเท็จจริงตามข้อ ๒๑๗ แล้วไม่ปรากฏตัวผู้ต้องรับผิด หน่วยงานของรัฐก็
    อาจจะจำหน่ายพัสดุออกจากการควบคุมโดยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดในจำนวน 
    4 วิธี ตามข้อ ๒๑๕ โดยอยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะเป็น  
    ผู้พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม ซึ่งการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน 
    ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (3) ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การ           
    สถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มี
    หลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย อย่างไรก็ตาม หากพัสดุดังกล่าวยังไม่
    หมดความจำเป็น หรือมิใช่พัสดุที่ใช้ในราชการต่อไปแล้วจะสิ้นเปลือง
    ค่าใช้จ่ายมาก และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะโอนพัสดุให้แก่
    หน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือองค์การสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
    ประมวลรัษฎากร จะต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ            
    ข้อ ๒๑๕ (๓) เป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
    จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการให้แก่
    หน่วยงานของรัฐอื่นทั้ง 3 แห่ง ซึ่งหากสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว องค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญจะได้ดำเนินการเสนอเรื่องขอยกเว้นการปฏิบัติ
    ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยต่อไป รายละเอียด
    ปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนครุภัณฑ์
    เครื่องเล่นเด็ก จำนวน  3 รายการ ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และ
    โรงเรียนบ้านเขาข่า โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สำหรับวาระนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้เชิญทาง 
ประธานสภาฯ   การไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วมาพูดคุยและปรึกษาหารือกับสมาชิกเกี่ยวกับ  

ปัญ หาความ เด ือดร้อนของประชาชนแต่ล ะหมู ่บ ้าน เรื ่อ ง ไฟฟ ้า            
เพ่ือดำเนินการแก้ไข  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 

/นายธวัชชัย… 



19 
 

 

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว    
นายก อบต.สระขวัญ  เนื่องจากตำบลสระขวัญได้ เกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19             

ซึ่งทางบริษัทและห้างร้านต่างได้สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน สำหรับวันนี้ผมได้เชิญ
ทางการไฟฟ้าได้มาชี้แจงรายละเอียดเรื่องไฟฟ้า ขอเชิญท่านผู้จัดการไฟฟ้า
ครับ  

 

นายพนา สาทรพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                
รองผู้จัดการไฟฟ้าฯ  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายพนา สาทรพันธุ์ รองผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัด
    สระแก้ว วันนี้ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่ได้ให้
    เกียรติเชิญการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้      
    ส่วนเรื่องที่การใช้ไฟฟ้าจะมาชี้แจงมี 2 เรื่องด้วยกันคือ ไฟฟ้าสาธารณะและ
    ไฟฟ้าการเกษตร   

 1. ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแรงต่ำ 
220 โวลต์ (1 เฟส) และ 380 - 400 โวลต์ (3 เฟส) บริเวณแนวถนน 
สายหลัก แนวสายรอง ทางแยก วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร สะพาน  
สะพานลอยคนข้าม ทางเท้า (ฟุตบาท) ทางม้าลาย สวนสาธารณะ ตลาด  
สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬาชุมชน ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
รถประจำทาง และป้ายจอดรถประจำทาง (ไม่มีศาลา)  ซึ่งในเขตพ้ืนที่ตำบล 
สระขวัญยังไม่มี   
 2. ไฟฟ้าเกษตร คือ การขอไฟฟ้าเพ่ือทำการเกษตรเข้าสวน เช่น  
ใช้กับเครื่องสูบน้ำ  

สำหรับอัตราการช่วยเหลือของการไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัย   
ห ากใช้ ไม่ ถึ ง  1 0 ,0 0 0  บ าท  การไฟ ฟ้ าจะลดค่ าบ ริ ก าร  1 0  %            
ไฟฟ้าสาธารณะ อัตราการช่วยเหลือ  75,000 บาท และไฟฟ้าเกษตร 
(ครัว เรือนที่ ยั งไม่มี ไฟ ฟ้าใช้ ) อัตราการช่ วย เหลือ  80 ,000 บาท             
ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เชิญคุณสุประวัติชี้แจงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องครับ 

 

นายสุประวัติ วิชยานุวัติ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                
หัวหน้าแผนกบริการฯ  สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอไฟฟ้าสาธารณะ ทางการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วจะ
    เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทางการไฟฟ้าจะส่งมอบ
    ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดูแลต่อไป การยื่นขอใช้ไฟฟ้าจำเป็น           
    ต้องมีบ้านเลขท่ีและโฉนดที่ดิน แต่ถ้ามีการพ่วงสายข้ามถนนจะไม่เข้าเกณฑ์
    การช่วยเหลือ 75,000 บาท ครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามทางการไฟฟ้าว่า หากเป็นพ้ืนที่        
นายก อบต.สระขวัญ  ที่ไม่มีโฉนดที่ดินจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ 
  

นายสิทธิพงษ์ เสียงเพราะ  เรียนท่านประธานสภาฯ หากเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีโฉนดที่ดิน ผู้ขอสามารถใช้             
รองหัวหน้าแผนกบริการฯ           เอกสารสิทธิการถือครองที่ดินยื่นไดเ้ลยครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4              
    ผมขอสอบถามว่า ผมเคยยื่นเรื่องการขอปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งมี
    สายไฟฟ้าแรงต่ำสิ้นสุดหน้าบ้านนางหอมหวน น้อยศรี ส่วนที่เหลือจะไม่มี
    สายไฟฟ้าแรงต่ำอีกประมาณ 1 กิโลเมตร มีอยู่ประมาณ 10 หลังคาเรือน 
    และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นซอยแต่ไม่มีสายไฟฟ้าแรงต่ำ ทำให้เวลารถบรรทุก 
    วิ่งผ่านก็จะไปเกี่ยวสายไฟฟ้าขาด ผมอยากสอบถามว่าการไฟฟ้าจะลงพ้ืน
    ที่มาดำเนินการให้เมื่อไหร่ครับ 
 

นายสุประวัติ วิชยานุวัติ  เรียนประธานสภาฯ การไฟฟ้าต้องขอชี้แจงทุกท่านก่อนนะครับว่า ตอนนี้
หัวหน้าแผนกบริการฯ  การไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ได้รับงานอยู่ 2 อำเภอครับ คือ อำเภอเมือง
    สระแก้วและอำเภอเขาฉกรรจ์ครับ ทำให้งานกองช่างเยอะมาก แต่ส่วนของ
    พ้ืนที่ตำบลสระขวัญการไฟฟ้าจะลงพ้ืนที่สำรวจอาทิตย์หน้า สำหรับตรงไหน
    ที่มีพ้ืนที่ไม่ชัดเจนหรือบ่งชี้ว่าเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ผมขอความร่วมมือทาง
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญออกหนังสือรับรองเพื่อให้การไฟฟ้า
    ดำเนินการได้ และผมขอฝากให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยให้ตั้งงบประมาณใน
    การบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปีไว้ด้วยครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนประธานสภาฯ ผมนายอุ่น มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สำหรับของ           
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 9 ก็จะมีอยู่สองจุดด้วยกันคือ จุดหน้าบ้านนายเพ่ิม ขอเพ่ิมสายไฟฟ้า
    และขอเพ่ิมสายไฟฟ้าเขตประปาหมู่บ้าน ต้องดำเนินการอย่างไรครับ 
 

นายพนา สาทรพันธุ์  เรียนประธานสภาฯ สำหรับของหมู่ที่ 9 จุดแรกให้ท่านไปดำเนินการยื่น         
รองผู้จัดการไฟฟ้าฯ  เรื่องกับทางไฟฟ้าไว้ แต่จุดที่สอง เรื่องขอการเพ่ิมสายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน
    นั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์การขยายเขตครับ 
 
 
 

/นายเดชรัตน์… 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ขอสอบถามการไฟฟ้าเรื่องการขอเปลี่ยนเฟสไฟฟ้าจาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส  
    จะต้องทำอย่างไรคะ 
 

นายพนา สาทรพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาฯ การไฟฟ้าจะพิจารณาจากการร้องขอของ             
รองผู้จัดการไฟฟ้าฯ  ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และทางการไฟฟ้าจะลงพ้ืนที่สำรวจว่าได้มีการใช้ไฟฟ้า
    เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือยัง หากมีการใช้เกินเกณฑ์แล้วทางไฟฟ้าจะ
    ดำเนินการเพ่ิมเฟสให้ครับแต่หากมีไฟตกโดยไม่ทราบสาเหตุท่านสามารถ
    แจ้งกับทางการไฟฟ้าเพ่ือให้มาดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และจะทำ
    หนังสือแจ้งมายังองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญทราบครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านละมัยครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯหมู่ที่  18               
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18   สำหรับของหมู่ที่  18 ได้มีการยื่นเรื่องขยายเขตไปที่การไฟฟ้า 1 ราย              
    การไฟฟ้าตีกลับมาและแจ้งให้ส่งเรื่องไปที่ อบจ.สระแก้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับ
    คำตอบเลยครับ 
 

นายพนา สาทรพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ต้องไปติดตามเรื่องที่ อบจ.                
รองผู้จัดการไฟฟ้าฯ  สระแก้วนะครับ 
  

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านสมพรครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสมพร สาพา   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10       
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ขอสอบถามเรื่องการย้ายเสาไฟฟ้า เนื่องจากจะทำรั้วบ้านจะต้องเสีย
    ค่าใช้จ่ายเองหรือไมค่ะ 
 

นายพนา สาทรพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้าเนื่องจากจะก่อสร้างรั้ว
รองผู้จัดการไฟฟ้าฯ  บ้านว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ทางไฟฟ้าจะต้องไปดูว่าเสาไฟฟ้าติดตั้ง
    เข้าไปในพื้นที่ของเจ้าของที่ดินหรือไม่ ถ้าติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชน 
              ทางไฟฟ้าจะย้ายเสาไฟฟ้าให้โดยเจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเสา
    ไฟฟ้าไม่ได้ติดตั้งเข้าไปในพ้ืนที่ของเอกชน เจ้าของบ้านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
    ในการย้ายเสาไฟฟ้าเองทั้งหมดครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายสมชาย... 
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นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4               
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ผมขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะถนนเส้นบ้านทุ่งพลวงเชื่อมต่อเขามะกา
    ซึ่งเป็นถนนของทางหลวงชนบท ถ้าไฟฟ้าดับ ผมต้องแจ้งการไฟฟ้าจังหวัด
    สระแก้วหรือต้องแจ้งที่ไหนครับ 
 

นายพนา สาทรพันธุ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับ ถ้าไฟฟ้าทางหลวงดับ 
รองผู้จัดการไฟฟ้าฯ ถนนเป็นของทางหลวงชนบทต้องแจ้งทางหลวงชนบท ถ้าทางหลวงไม่

ดำเนินการซ่อมแซม จะให้การไฟฟ้ามาดำเนินการให้ก็ได้หรือจะแจ้ง อบต.         
ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้ และไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนการขอขยายเขตไฟฟ้า         
ถ้าขอในนามองค์การบริหารส่วนตำบล ไฟฟ้าจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้า
ขอในนามเอกชน ๆ จะตอ้งออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ 

 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ขอสอบถามทางการไฟฟ้าว่า ถ้าต้องการเปิดจุดไฟฟ้ารายทาง ทางการไฟฟ้า 
    เป็นผู้ดำเนินการให้หรือไม่คะ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่ านประธานสภาฯ ผมนาย อุ่น  มุ่ งดี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ ที่  9                   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ถ้าสัญญาณไฟฟ้าเตือนจุดอันตรายดับ (ไฟกระพริบ) ต้องแจ้งทีไ่หนครับ 
 

นายพนา สาทรพันธุ์  เรียนท่านประธานสภาฯ สัญญาณเตือนจุดอันตรายไม่ใช่ของการไฟฟ้าครับ
รองผู้จัดการไฟฟ้าฯ  เป็นของทางหลวงชนบทต้องแจ้งที่ทางหลวงชนบทครับ ผมขอฝากเบอร์
    ไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วด้วยครับ หมายเลขโทรศัพท์ 037-242724  
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ   ครับ ถ้าไม่มี ผมในนามของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วที่มาชี้แจงรายละเอียดเรื่อ ง
    ไฟฟ้าครับ สำหรับวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
 
   

ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สุพงษ์  ช่างนับ      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
 

(ลงชื่อ... 
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                                                   (ลงชื่อ)            ลัดดา  อำนวย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

    (นางสาวลัดดา  อำนวย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 

 
                                                    (ลงชื่อ)          ปรีชา บุญเหลี่ยม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

    (นายปรีชา บุญเหลี่ยม) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

                                                    (ลงชื่อ)           สมชาย ลับแล       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นายสมชาย ลับแล) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4 
 

  (ลงชื่อ)     เดชรัตน์ ประกอบเก็บ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                               (นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


