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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 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.นาย มงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
21.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
22.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธวัชชัย ทองทับ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายชโลทร แจ่มจันทร์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายจะตุรงค์ หาดซาย   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
4.นายกฤษฎา มหาวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
5.นายธาดา จำปาแขม   ผู้อำนวยการกองช่าง 
6.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
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7.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
8.นางสาวญาณิฐา ช่างนับ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
9.นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง   นิติกรปฏิบัติการ 
10.นางสาวนิภาพร แสงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11.นายอำพล ไชยหนองหว้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
12.นางสาวรัชดา วงชารี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13.นางสาวศิริลักษ์ คำสวัสดิ์   
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ            
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  
(เอกสารหมายเลข 1) 

 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้อง ให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
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รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให ้ เลขาน ุการสภาท้องถ ิ ่นป ิดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

     ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิก
    ทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น  หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไข
    ถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  (เลขานุการสภาฯ ได้เปิด
    รายงานการประชุมไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ 
    ถ้ามียกมือแจ้งในที่ประชุมได้เลยนะครับ 
 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี            
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
    พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โปรดยกมือ 
  

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

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่    

     5.1  รายงานการต ิดตามประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถิ่น                   
    (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เอกสาร
    หมายเลข 2) 
 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3)             
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  พ.ศ. 2561   
     ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
    เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
    ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
    ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                  
    โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
    ตามท่ีเห็นสมควร 
     ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
    บุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
     (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำ 
    ร่างข้อกำหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้
    หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
     (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและ
    รายละเอียดของงาน 
     (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ
    ติดตามและประเมินผล 
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     (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด ำเนินการหรือร่วม
    ดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการ
    ติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื ่อ
    ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
     (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
    ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
    ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
    ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
    สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาฯ   ท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ   

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

    หลักการ 
    รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

    เหตุผล 
     ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ได้
    รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดว่า 
    “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
    ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
    ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
    สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” 
     

/เพ่ือให้เป็นไป… 
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    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติดังกล่าวต่อ
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการ
    ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ทุกท่านได้รับ โดยสรุปผลได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์
แผนงาน 

จำนวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการที่

ดำเนินการจริง 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 30 4 1.24 12,8000,000 1,324,839.71 กองช่าง 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 13 0 - 5,100,000 0 กองช่าง 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

137 86 26.71 105,180,000 38,719,358.12 กองช่าง/            
กองการศึกษาฯ 

1.4 แผนงานการเกษตร 26 0 - 0 0 กองช่าง 

รวม 206 90 27.95 123,080,000 40,044,198  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

4 0 - 350,000 0 สำนักปลัด 

2.2 แผนงานการศึกษา 17 4 1.24 13,974,050 13,891,186.38 กองการศึกษาฯ 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 15 4 1.24 1,770,000 709,990 กอง 
สาธารณสุขฯ 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1 0.31 600,000 399,000 สำนักปลัด 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1 0.31 1,690,000 24,900  

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

13 2 0.62 1,167,000 147,356 สำนักปลัด 

2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

7 3 0.93 1,080,000 183,395 กองการศึกษาฯ 

2.8 แผนงานงบกลาง 10 10 4.00 1,825,903 1,825,902.88 สำนักปลัด 

รวม 75 25 8.66 22,456,953 17,181,730.26  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร 4 2 0.62 300,000 32,865 สำนักปลัด 

รวม 4 2 0.62 300,000 32,865  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

7 1 0.31 1,470,000 7,955.00 กองการศึกษาฯ 

รวม 7 1 0.31 1,470,000 7,955.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 3 0.93 6,671,000 26,805.00 สำนักปลัด 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 0 - 770,000 0  

5.3 แผนงานการศึกษา 3 0 - 1,140,000 0  
5.4 แผนงานสาธารณสุข 3 0 - 2,050,000 0  
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 3 0 - 4,050,000 0  
5.6 แผนงานงบกลาง 3 0 - 1,100,000 0  

รวม 30 0 0.93 16,041,000 26,805.00  
รวมทั้งสิ้น 322 121 38.47 163,347,953 57,293,553.09  

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านนายกฯ ได้แถลงหล ักการและเหต ุผลประกอบการเสนอญัตต ิต่ อ                        
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถาม
    หรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ
    รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
    ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

          5.2 ขอความเห็นชอบรื ้อถอนตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอล                 
    เพื่อไปติดตั้งข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (เอกสาร
    หมายเลข 3)  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ   

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

    หลักการ 
          ขอความเห็นชอบรื้อถอนตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอลเพื่อไปติดตั้ง  

    ข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

   เหตุผล 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความประสงค์จะปรับปรุง

    ภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและบริเวณโดยรอบ             
    ให้มีความสวยงาม สะอาด เพิ่มพื้นที่ใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอน
    ตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอลซึ่งติดตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญออก ทั้งนี้ เมื่อรื้อถอนแล้วจะนำไปติดตั้งข้างหอประชุม
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการ
    ก่อสร้างรั้ว ซึ่งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259               
    ลงวันที ่ 4 มิถุนายน 2561 เรื ่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย              
    “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
    ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของการรื้อถอนว่า การรื้อถอน 
    หมายถึง  การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็น
    โครงสร้างของสิ ่งก่อสร้างหรือสิ ่งก่อสร้างทั ้งหมดหรือบางส่วนออกไป                 
     

/แต่เนื่องจาก… 
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  แตเ่นื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
    พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มิได้บัญญัติแนวทางเป็นการเฉพาะให้องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติชัดเจนในแนวทางการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง  
    ซึ่งตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
    พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ
    ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบ
    สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ .
    ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อ           
    จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
    เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
    หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เมื่อพิจารณา
    ตามมาตราดังกล่าว ดังนั้น บทบัญญัติใดที่ ไม่ขัดต่อพระร าชบัญญัติ
    การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดไว้              
    เห็นควรใช้แนวทางเดิมกล่าวคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม                
    (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 155 กำหนดว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์
    หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วย
    การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” ข้อ 157 กำหนดว่า “การต่อเติม ดัดแปลง 
    หรือรื้อถอนส่วนใดส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
    ท้องถิ่น ประเภทอาคารหรือส่วนประกอบซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยเพ่ือประโยชน์
    แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 
    การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการ
    อำนวยความสะดวกแก่การจราจร ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ” ดังนั้น การรื้อถอนพัสดุประเภท
    ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงต้องได้รับ
    ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงมีความ
    จำเป็นต้องเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่าน
    ได้รับครับ 

 

 

 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านนายกฯ ได้แถลงหล ักการและเหต ุผลประกอบการเสนอญัตต ิต่อ            
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถาม
    หรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ 
    ท่านใดเห็นชอบให้รื้อถอนตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอลเพื่อไปติดตั้งข้าง
    หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
                5.3 ขอความเห็นชอบรื้อถอนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าที่ทำการ
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 4)  
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
    ขอความเห็นชอบรื้อถอนพระบรมฉายาลักษณ์ 

    หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

    เหตุผล 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความประสงค์จะปรับปรุง

    ภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและบริเวณ
    โดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาด เพิ่มพื้นที่ใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้อง
    รื ้อถอนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล              
    สระขวัญ เมื่อรื้อถอนแล้วจะนำไปติดตั้งในหอประชุมองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ  ทั้งนี้ ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้องกับการ          
    รื้อถอนเป็นไปตามเหตุผลที่ได้แจ้งในวาระที่ 5.2 ครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าว                      
    จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
    สระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
    ที่ทุกท่านได้รับครับ 

  
/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ                
ประธานสภาฯ   เชิญท่านสมชายครับ 
 
นายสมชาย  ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  สำหรับเรื่องการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลสระขวัญเพื่อไปติดตั้งที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    นั้น ผมเห็นว่าหากเราไม่เปิดใช้งานหอประชุมคนก็มองไม่เห็น แต่ถ้าตั้งไว้ที่
    หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญคนผ่านไปมาก็จะเห็นเด่น
    เป็นสง่าครับ 

 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายมงคล  พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล  พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ผมเห็นด้วยกับท่านสมชายครับ เมื่อพนักงานมาทำงานหรือประชาชน                    
    มาติดต่อราชการก็จะได้ทำความเคารพ ส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ควรรื้อ                   
    พระบรมฉายาลักษณ์ครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านปลัดฯ ครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจะ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้มีความ
(เลขานุการสภาฯ)  สวยงาม สะอาดเรียบร้อย เพิ่มพื้นที่ในการให้บริการประชาชนที่เข้ามา
    ติดต่อราชการ ประกอบกับในอนาคตอาจมีการต่อเติมหรือขยายสำนักงาน 
    อีกท ั ้ ง การร ื ้อเพ ื ่อย ้ายไปต ิดต ั ้ งในหอประช ุม ผมเห ็นว ่าเป ็นการ                 
    สมพระเก ียรต ิ  เหมาะสม สวยงาม ประชาชนเห ็นได ้ช ัดเจนเวลา            
    จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามี      
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้          
    รื้อถอนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 

/5.4 ขอความ… 
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     5.4 ขอความเห็นชอบรื้อถอนผนังห้องทำงานของผู้บริหาร
    (เอกสารหมายเลข 5) 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

              หลักการ 
    ขอความเห็นชอบรื้อถอนผนังห้องทำงานของผู้บริหาร 

 
    เหตุผล 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์จะรื้อถอน
    ผนังห้องทำงานของผู้บริหารเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ห้องทำงาน ซึ่งปัจจุบันห้องทำงาน
    ของผู้บริหารมีความคับแคบ ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติงาน รวมถึงการติดต่อ
    หรือให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการที ่
    เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนเป็นไปตามเหตุผลที่ได้แจ้งในวาระที่ 5.2 ครับ  
    ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตาม
    เอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 

 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้รื้อถอนผนังห้องทำงาน             
    ของผู้บริหาร โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 

/5.5 ขอความ… 
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     5.5 ขอความเห็นชอบรื้อถอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก จำนวน             
    3 รายการ ได้แก่ (เอกสารหมายเลข 6) 

ลำดับ
ที่ 

ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นเด็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 

1 เครื่องเล่นเด็กแบบรูปสัตว์ 476-60-0010 
2 เครื่องเล่นผลไม้ 476-60-0011 
3 เครื่องเล่นผลไม้ 476-60-0012 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

          หลักการ 
          ขอความเห็นชอบรื้อถอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 3 รายการ ได้แก่  

ลำดับ
ที่ 

รายการครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นเด็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 

1 เครื่องเล่นเด็กแบบรูปสัตว์ 476-60-0010 
2 เครื่องเล่นผลไม้ 476-60-0011 
3 เครื่องเล่นผลไม้ 476-60-0012 

     
    เหตุผล 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความประสงค์จะปรับปรุง
    ภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและบริเวณ
    โดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาด เพิ่มพื้นที่ใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้อง
    รื้อถอนครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็กของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 
    3 รายการ ได้แก ่เครื่องเล่นเด็กแบบรูปสัตว์ หมายเลขครุภัณฑ์ 476-60-0010, 
    เครื่องเล่นผลไม้หมายเลขครุภัณฑ์ 476-60-0011 และเครื่องเล่นผลไม้ 
    หมายเลขครุภัณฑ์ 476-60-0012 ซึ่งปัจจุบันเครื่องเล่นเด็กดังกล่าว
    ตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ทั้งนี้ ระเบียบ
    กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนเป็นไปตามเหตุผลที่ได้
    แจ้งในวาระที่ 5.2 ครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติ
    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 

/นายเดชรัตน์...  
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติท ี ่ประช ุม สมาช ิกสภาฯ ท่านใดเห ็นชอบให้ ร ื ้อถอนครุภ ัณฑ์                
    เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 3 รายการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

     5.6 ขอความเห็นชอบรื้อถอนครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการ 
    ได้แก่  (เอกสารหมายเลข 7) 

ลำดับ
ที่ 

รายการครุภัณฑ์กีฬา หมายเลขครุภัณฑ์ 

1 ชุดป้อมปืนใหญ่สไลเดอร์ 806-56-0001 
2 ชุดอุปกรณ์บริหารดึงข้อ  806-56-0012 
3 ชุดอุปกรณ์เดิน โยน แขน  806-56-0013 
4 ชุดอุปกรณ์เดิน โยน แขน   806-56-0014 
5 ชุดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้อง  806-56-0015 
6 ชุดอุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ (ใหญ่)  806-56-0016 
7 ชุดอุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ (ใหญ่)  806-56-0017 
8 ชุดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ  806-56-0018 
9 ชุดอุปกรณ์แกว่งตัว  806-56-0020 

10 ชุดอุปกรณ์นวดหลังและเอว  806-56-0021 
11 ชุดอุปกรณ์นวดหลังและเอว  806-56-0022 
12 ชุดอุปกรณ์ยืดเหยียดแขนและไหล่  806-56-0023 
13 ชุดอุปกรณ์ม้าโยก  806-56-0024 
14 ชุดอุปกรณ์ขาคู่  806-56-0025 
15 ชุดอุปกรณ์บริหารดึงแขน  806-56-0026 
16 ชุดอุปกรณ์ล้อหมุนสุขภาพ  806-56-0027 
17 ชุดอุปกรณ์บริหารเอว  806-56-0028 
18 ชุดอุปกรณ์ดันแขนบริหารกล้ามเนื้อ  806-56-0015 
19 ชุดอุปกรณ์บริหารเอว  806-56-0029 
20 ชุดอุปกรณ์เดินอากาศ  806-56-0030 
21 ชุดอุปกรณ์เดินอากาศ  806-56-0031 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

/นายธวัชชัย… 



14 
 

 

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

    หลักการ 
    ขอความเห็นชอบรื้อถอนครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 21 รายการ  

    เหตุผล 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความประสงค์จะปรับปรุง

    ภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและบริเวณ
    โดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาด เพิ่มพื้นที่ใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้อง
    รื้อถอนครุภัณฑ์กีฬาของสำนักปลัด จำนวน 21 รายการข้างต้น ซึ่งปัจจบุัน
    ครุภัณฑ์กีฬาดังกล่าวตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    ทั้งนี้ ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการรื้อถอนเป็นไปตาม
    เหตุผลที่ได้แจ้งในวาระที่ 5.2 ครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้อง
    เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความ 
    เห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 

 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้รื ้อถอนครุภัณฑ์กีฬา        
    จำนวน 21 รายการ ดังกล่าว โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.7 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม เส้นกลุ่มเมียสาว งบประมาณอนุมัติ 
    350,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 229/244  (เอกสารหมายเลข 8) 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)    “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้
    ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรือ
    อนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย 

 ข้อ ๑4 (2) “รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็นสองลักษณะ คือ 
 (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะ           

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที ่กำหนดให้จ่ายจาก                    
งบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว” 
        ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายใน                 
งบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

   หลักการ 
     ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
    ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
    เสริมเหล็ก หมู่ที ่ 21 บ้านสารคามเส้นกลุ่มเมียสาว งบประมาณอนุมัติ 
    350,000.- บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 229/244 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความเดิม) คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ข้อความใหม)่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจา่ย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม เส้นกลุ่มเมยีสาว  
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร                            
หนา 0.15 เมตร เป็นไปตามรูปแบบท่ีอบต.สระขวัญ
กำหนด ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 229/244 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจา่ย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 21 บ้านสารคาม เส้นกลุม่เมียสาว                              
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร                  
หนา 0.15 เมตร เป็นไปตามรูปแบบท่ี อบต.สระขวัญ
กำหนด  

/เหตุผล... 
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   เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที ่ 21               
    บ้านสารคามเส้นกลุ่มเมียสาว งบประมาณอนุมัติ 350,000.- บาท ปรากฏ
    ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 
    229/244 เนื่องจากประมาณการเรื่องระยะทางของถนนคลาดเคลื่อนจาก
    ข้อเท็จจริง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
    เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ 
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจ
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นต้อง
    เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้
    ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและ
    การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
    เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านสารคามเส้นกลุ่มเมียสาวดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 รายการ ดังนี้ 

    5.8.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด           
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าว ัสด ุยานพาหนะและขนส่ง 
งบประมาณจำนวน  200,000.-  บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที ่ 152/244 (เอกสาร
หมายเลข 9) 

/นายเดชรัตน์… 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)    ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ          
    โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป             
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเพ่ิมในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
    สิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณจำนวน  200,000.-  
    บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    หน้าที่ 152/244   

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลข
    ทะเบียน 81-2334 สระแก้ว และยางรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 
    82-0587 สระแก้ว ซึ่งยางรถยนต์ทั้งสองคันเสื่อมสภาพ อาจเกิดอันตราย
    ต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่นได้ แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั ้งไว้            
    มีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อได้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนลดงบประมาณ               
    รายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล            
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง            
    ครุภัณฑ ์งบประมาณจำนวน 200,000.- บาท ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงาน
    เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวด 
    วัสดุประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
    ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
     

/งบประมาณ… 
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    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
    กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
    โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อให้เป็นไปตาม
    ระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    สระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
    ทุกท่านได้รับ โดยรายละเอียดการโอนเพ่ิม - โอนลด มีดังนี้ 

โอนเพิ่ม โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดวัสดุ ประเภท
รายจ่าย วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็น     
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
งบประมาณอนุมัติ 50,000.- บาท  
งบประมาณก่อนรับโอน 40,300.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนเพ่ิม 200,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 240,300.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 152/244 

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณอนุมัติ 1,374,701.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 883,201.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 200,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 683,201.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 155/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณ               
    รายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
    ครุภัณฑ์ งบประมาณจำนวน 200,000.-  บาท ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงาน
    เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวด
    วัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
    ยานพาหนะและขนส่ง โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  78,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
    ทำงานสำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 19,500.- บาท
    (เอกสารหมายเลข 10) 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 
 
นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารสว่น
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 
 

               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
    78,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 
    4 ตัว ๆ ละ 19,500.- บาท  
 
 
 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับคณะผู้บริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน     
    4 ตัว ๆ ละ 19,500.- บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
    เพ่ือดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน งบประมาณจำนวน  78,000.- บาท 
    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความ
    จำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื ่อ
    พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1.โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะข้างและตู้ลิ้นชักมีล้อ 
     2.ขนาดยาว 160 ซม. กว้าง 80 ซม. สูง 75 ซม. 
     3.ผลิตจากไม้ MDF แข็งแรง ทนทาน 
     ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
    มาไม่เกินสองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการโอนมดีังนี้ 

 

 

/โอนไปตั้งจ่าย… 
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โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภณัฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์สำนักงาน งบประมาณ
จำนวน  78,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ทำงาน
สำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตวั ๆ ละ 19,500.- บาท 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง) ประเภท
รายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,865,272.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 78,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,787,272.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                 
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  78,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 19,500.- 
    บาท โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  38,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    เก้าอี้สำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 9 ,500.- บาท
    (เอกสารหมายเลข 11) 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

           /หลักการ… 
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               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
    38,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน           
    4 ตัว ๆ ละ 9,500.- บาท 
 

    เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับคณะผู้บริหารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตัว ๆ 
    ละ 9 ,500.- บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื ่อ
    ดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ งบประมาณจำนวน  38,000.- บาท ซึ่งตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
    รายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
    สภาท้องถิ่น” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติ
    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1.ขนาด 67 x 70 x 118 - 128 ซม. 
     2.ขาอลูมิเนียม 
     3.บุฟองน้ำ 2 ชั้น 
     4.ตัวเก้าอ้ีและเท้าแขน หุ้มด้วยหนัง PU อย่างดี 
     ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
    มาไม่เกินสองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการโอนมดีังนี้ 

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภณัฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์สำนักงาน งบประมาณ
จำนวน  38,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับ
คณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 9,500.- บาท 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป งบบุคลากร                  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย 
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,787,272.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 38,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,749,272.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

 

 
/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  38,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 9,500.- บาท 
    โปรดยกมือ 
 

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

     5.8.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  74,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ           
    โต๊ะสำหรับใช้ในการจัดประชุม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,700.- บาท 
    (เอกสารหมายเลข 12)  
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
    74,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับใช้ในการจัดประชุม จำนวน 
    20 ตัว ๆ ละ 3,700.- บาท 

    เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อโต๊ะสำหรับใช้ในการจัดประชุม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,700.- 
    บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว             
    จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
     

/เพ่ือจัดซื้อ… 
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    เพื่อจัดซื้อโต๊ะ งบประมาณจำนวน 74 ,000.- บาท ดังนั้น เพื่อให้
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้อง
    เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความ
    เห็นชอบ  
     โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1.โต๊ะประชุมหน้าลายไม้ 
     2.ผิวหน้าโต๊ะเคลือบด้วยเมลานีน 
     3.ขนาด 150 x 60 x 75 ซม. 
     4.ขาเหล็กคู่พับได ้
     ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
    มาไม่เกินสองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการโอนมดีังนี้ 

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์
สำนักงาน งบประมาณจำนวน  74,000.- บาท                
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะสำหรับใช้ในการจัดประชุม 
จำนวน  20 ตัว ๆ ละ 3,700.- บาท  
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง) ประเภท
รายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,749,272.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 74,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,675,272.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  74,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับใช้ในการจัดประชุม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,700. -
    บาท โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
 

/5.8.5 ขอความ… 



24 
 

 

     5.8.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  120,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    เก้าอี้สำหรับใช้ในการจัดประชุม จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท 
    (เอกสารหมายเลข 13) 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  
    120,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในการจัดประชุม 
    จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท 
 

    เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับใช้ในการจัดประชุม จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 3,000.- 
    บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว             
    จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
    เพื่อจัดซื้อโต๊ะ งบประมาณจำนวน  120,000.- บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อ             
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1.ขนาด 58 x 52 x 91 ซม. 
     2.พนักพิงหลังเป็นตาข่าย ระบายอากาศได้ดี 
     ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
    มาไม่เกินสองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการโอนมดีังนี้ 

 

 
/โอนไปตั้งจ่าย... 
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โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครภุัณฑ์
สำนักงาน งบประมาณจำนวน  120,000.- บาท                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอีส้ำหรับใช้ในการจัดประชุม 
จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง)                   
ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนประธานสภา/                     
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,675,272.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 120,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,555,272.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  120,000.-  บาท เพื่อจ่าย
    เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในการจัดประชุม จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 
    3,000.- บาท โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  167 ,100.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
    จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (เอกสารหมายเลข 14) 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

/หลักการ… 
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               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    จำนวน  167,100.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
    และติดตั้ง              

    เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  เพื่อติดตั้งที่อาคาร
    เอนกประสงค์หลังใหม่  แต่เนื ่องจากไม่ได้ต ั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้                   
    เพ่ือดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั ้ ง  
    งบประมาณจำนวน  167,100.-  บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
    โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1.Powersupply จำนวน 1 เครื่อง 
        - จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับไมโครโฟนประชุม 
       - สามารถบันทึกเสียงการประชุมผ่าน USB/SD CARD MEMORY ได้ 
        - สามารถเล่นเพลงหรือเสียงที่บันทึกไว้ได้ 
        - สามารถบันทึกการประชุมด้วยระบบเทคโนโลยีการบีบอัดเสียง
    แบบ MP3 (32 Kbps) , ACT (8 Kbps) ได้นานถึง 280 ชั่วโมง พร้อม
    สามารถเล่นเพลงหรือเสียงที่บันทึกไว้ได้ มีจอ LCD แสดงผลเมนูการใช้งาน 
    USB/SD/BLUETOOTH/FM/SETTING  
        - มีลำโพงมอนิเตอร์พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงได้ในตัว มีหน่วยความจำ 
    USB MEMORY CARD ขนาดความจุ 16 GB รองรับสูงสุด 32 GB 
        - รองรับการเล่น File MP3 ได ้
        - มีฟังก์ชันบลูทูธ และมีวิทยุ FM ในตัว พร้อมรีโมทคอนโทรล 
        - มีปุ่มปรับระดับความดังของไมโครโฟนชุดประชุม 
        - มีลำโพงมอนิเตอร์พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงได้ในตัว 
        - มีวงจรอีเลคโทรนิคส์แบบอัตโนมัติป้องกันการลัดวงจรในระบบ
    พร้อมสัญญาณเตือน 
        - มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงใช้งานเกิด
    พิกัดของเครื่อง 
 

/- มีช่องรับ… 
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        - มีช่องรับสัญญาณเสียงเข้า (AUX INPUT) จากแหล่งอ่ืน ๆ ภายนอก 
        - มีช่องต่อสัญญาณเสียงออก (PRE OUT) เพื ่อการบันทึกและ       
    ขยายเสียง 
        - สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์/50 – 60 เฮิร์ต 
        - รองรับไมโครโฟนประชุมได้สูงสุดถึง 50 ไมค์และเพิ่มได้โดยใช้
    อุปกรณ์เสริม 
        - มีเสียงระฆังดังเม่ือกดปุ่ม Priority ไมค์ประชุมประธาน 
        - มีเสียงเตือน ขณะที่ฟิวส์ DC ขาด หรือ OUT PUT OVER LOAD 
    2.ไมโครโฟนสำหรับประธาน จำนวน 1 ชุด 
     - ไมโครโฟนมีสวิตซ์ กดเปิด-ปิด เมื่อต้องการพูดและขณะใช้งานจะ
    มีแสงสีแดงสว่างข้ึนตรงวงแหวนรอบไมโครโฟน 
     - ไมโครโฟนประธาน มีปุ่มยกเลิกไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมด้วยสวิตช์
    พิเศษพร้อมเสียงเตือน 
     - ไมโครโฟนมีวงจรตัดเสียงอัตโนมัติ เมื่อผู้ประชุมกดแล้วไม่พูด
    หรือไม่มีเสียงนานเกิน 40 - 50 วินาที โดยประมาณ  
     - มีวงจรขยายเสียงพร้อมลำโพง และปรับความดังได้ในตัว 
     - สายสัญญาณพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างไมค์ยาว 2.50 เมตร 
     - ก้านไมโครโฟนรวมสปริงข้ออ่อนถึงหัวไมค์ยาวมากกว่า 50 ซม. 
     - ชุดประชุมสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงถึง 50 ไมค์ และขยายเพ่ิม
    โดยใช้อุปกรณ์เสริม 
     - มีช่องต่อสัญญาณเสียงเพ่ือการบันทึก และขยายเสียงได้ 
     - มีช่องต่อหูฟังแบบสเตอริโอ เพ่ือต้องการตัดเสียงรบกวน 
     - ก้านไมค์สามารถถอดเก็บได้ 
    3.ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 24 ชุด 
     - มีวงจรขยายเสียงพร้อมลำโพงและปรับความดังได้ในตัว 
     - สายสัญญาณพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างไมค์ยาว 2.50 เมตร 
     - ก้านไมโครโฟนรวมสปริงข้ออ่อนถึงหัวไมค์ยาวมากกว่า 50 ซม. 
     - ชุดประชุมสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงถึง 50 ไมค์ และขยายเพ่ิม
    โดยใช้อุปกรณ์เสริม 
     - มีช่องต่อหูสัญญาณเสียงเพ่ือการบันทึก และขยายเสียงได้ 
     - มีช่องต่อหูฟังแบบเสตอริโอ เพ่ือต้องการตัดเสียงรบกวน 
     - ก้านไมค์สามารถถอดเก็บได้ 
    4.เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 
     - มี USB รองรับการเล่น ไฟล์ MP3 
     - เชื่อมต่อ Bluetooth ไร้สาย 
     - กำลังขับ 2x200W 
 
 

/- มีเอ็ฟเฟ็ค… 



28 
 

 

     - มีเอ็ฟเฟ็คในตัว 16DSP 
     - มีอีคิว ปรับแต่งเสียงได้ 5 ช่อง 
    5.สายลำโพง จำนวน 1 ม้วน 
     - สายลำโพงทำจากทองแดงแท้  
     - ขนาด 2C x 2.5 ยาว 100 เมตร 
     - คุณภาพดี เสียงใส มี OFC ป้องกันการเกิดอ๊อกไซด์ 
    6.ลำโพง จำนวน 6 ตัว 
     - ขนาดลำโพง : วูฟเฟอร์ 6" 1"Skill dome tweete 
     - กำลังไฟ : 40W/20W/10W/5W 
     - อินพุต : 100V/70V/8ohm 
     - ความไว : 90 dB 
     - การตอบสนองความถี่ : 90-20 Khz 
     - ขนาด : 215 x 190 x285 
    7.ไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด 
     - มีระบบ SYNC ไมโครโฟนที่ง่าย 
     - มีช่องสัญญาณ 600 ช่อง 
     - ตัวไมโครโฟนทำจากอลูมิเนียม แข็งแรง น้ำหนักเบา 
     - สามารถทำงานระยะไกลได้ถึง 100 เมตร 
     - ที่ตัวไมโครโฟนมีจอบอกสถานะแบตเตอรี่,คลื่นความถี่ 
    8.ขาตั้งไมโครโฟน  จำนวน 2 อัน 
     - ความยาวแขน : 84.5 ซม. 
     - ความสูง : 77.5 – 222 ซม. 
     - รัศม ี: 36 ซม. 
     - วัสดุ : สแตนเลส 
     - เกลียวต่อ : 3/8” 
     - น้ำหนัก : 2.92 Kg 
     - สี : สแตนเลส 
     - เส้นผ่าศูนย์กลาง : 72 ซม. 
    9.ตู้แร็ก จำนวน 1 ตู้ 
    10.สายสัญญาณ 100 เมตร ปลั๊กแจ๊คต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด 
    11.ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ 
     ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
    มาไม่เกินสองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการโอนมดีังนี้ 

 

 

/โอนไปตั้งจ่าย… 
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โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ งบประมาณจำนวน  167,100.-  บาท               
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์                
และตดิตั้ง 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง)                     
ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนประธานสภา/               
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,555,272.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 167,100.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,388,172.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  167 ,100.-  บาท               
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8.7 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 136,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (เอกสารหมายเลข 15) 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

/หลักการ… 
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               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
    136,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
 

    เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะจัดซื ้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั ้ง เพื ่อติดตั ้งที ่ห้องทำงานของ          
    คณะผู้บริหารและติดตั้งที่อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ แต่เนื่องจากไม่ได้
    ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอน
    ประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
    และติดตั้ง งบประมาณจำนวน  136,900.- บาท ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา
    องค์การบร ิหารส ่วนตำบลสระขว ัญเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ                 
    โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1.ติดตั้งห้องทำงานคณะผู้บริหาร 
         1.ผ้าทึบ  ขนาด 220 x 209 ซม. จำนวน  6  ชุด 
         2.ผ้าโปร่ง  ขนาด 220 x 209 ซม. จำนวน  6  ชุด 
         3.ผ้าทึบ  ขนาด 190 x 226 ซม. จำนวน  2  ชุด 
         4.ผ้าโปร่ง   ขนาด 190 x 226 ซม. จำนวน  2  ชุด 
         5.ผ้าทึบ  ขนาด 170 x 226 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         6.ผ้าโปร่ง   ขนาด 170 x 226 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         7.ผ้าทึบ  ขนาด 130 x 226 ซม. จำนวน  2  ชุด 
         8.ผ้าโปร่ง   ขนาด 130 x 226 ซม. จำนวน  2  ชุด 
         9.ผ้าทึบ  ขนาด 280 x 226 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         10.ผ้าโปร่ง   ขนาด 280 x 226 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         11.ผ้าทึบ  ขนาด 310 x 226 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         12.ผ้าโปร่ง   ขนาด 310 x 226 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         13.ผ้าทึบประตู  ขนาด 80 x 190 ซม. จำนวน  3  ชุด 
         14.ผ้าทึบ   ขนาด 180 x 79 ซม. จำนวน  2  ชุด 
         15.ผ้าทึบ  ขนาด 70 x 209 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         16.ผ้าโปร่ง   ขนาด 70 x 209 ซม. จำนวน  1  ชุด 
 
 

/2.ติดตั้งอาคาร... 
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    2.ติดตั้งอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ 
         1.ผ้าม่าน ขนาด 265 x 160 ซม. จำนวน  8  ชุด 
         2.ผ้าม่าน ขนาด 160 x 160 ซม. จำนวน  2  ชุด 
         3.ผ้าม่าน ขนาด 75 x 188 ซม. จำนวน  9  ชุด 
         4.ผ้าม่าน ขนาด 97 x 104 ซม. จำนวน  1  ชุด 
         5.ผ้าม่าน ขนาด 500 x 300 ซม. จำนวน  1  ชุด 
     ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
    มาไม่เกินสองปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ส่วนรายละเอียดการโอนมดีังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณจำนวน  
136,900.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา/                
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,388,172.71.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 136,900.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,251,272.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 8/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
    ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 136,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
 
 

/5.8.8 ขอความ... 
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     5.8.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
    ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน
    7,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ (ห้องทำงานผู้บริหาร) (เอกสารหมายเลข 16) 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้างประเภทรายจ่าย             
    ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 7,200.- บาท เพื่อจ่าย
    เป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
    (ห้องทำงานผู้บริหาร) 

    เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ             
    (ห้องทำงานผู้บริหาร) เพ่ือเพ่ิมที่ในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
    งบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอน
    ประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้อง
    ทำงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (ห้องทำงานผู้บริหาร) 
    งบประมาณจำนวน 7,200.- บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
    พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตาม
    เอกสารที่ทุกท่านได้รับ ส่วนรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 
 
 
 

/โอนไปตั้งจ่าย... 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง           
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
จำนวน 7,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้อง
ทำงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ           
(ห้องทำงานผู้บริหาร) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา/              
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,251,272.71.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 7,200.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,244,072.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 8/244 

 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
    จำนวน 7,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (ห้องทำงานผู้บริหาร) โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8.9 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 10,000.-
    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอล (เอกสารหมายเลข 17) 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

/หลักการ… 
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               หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
    อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 10,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอน
    ตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอล 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะรื้อถอนตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอล เพื่อไปติดตั้งข้างหอประชุมองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพ่ือ
    ดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหมเ่พ่ือจ่ายเป็นค่ารื้อถอนตะแกรงเหล็กสนามฟุตซอล งบประมาณ
    จำนวน  10,000.-  บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563           
    ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    สระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
    ทุกท่านได้รับ ส่วนรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง                          
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย               
ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน                   
10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนตะแกรงเหล็ก                   
สนามฟุตซอล 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง)                    
ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนประธานสภา/                 
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,244,072.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 10,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,234,072.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
    จำนวน 10,000.-  บาท เพื ่อจ่ายเป็นค่ารื ้อถอนตะแกรงเหล็กสนาม         
    ฟุตซอล โปรดยกมือ 

 
/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8.10 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 78,800.-
    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตะแกรงเหล็กข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 18)   

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
    อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  จำนวน 78,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
    ตะแกรงเหล็กข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะติดตั้งตะแกรงเหล็กข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ          
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงมี
    ความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่าย
    เป็นค่าติดตั้งตะแกรงเหล็กข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    งบประมาณจำนวน 78,800.-  บาท ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง     
    มหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
    พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตาม
    เอกสารที่ทุกท่านได้รับ ส่วนรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 
 
 

/โอนไปตั้งจ่าย… 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง           
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
จำนวน 78,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ตะแกรงเหล็กข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา/             
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,234,072.71.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 78,800.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,155,272.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 8/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
    จำนวน 78,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตะแกรงเหล็กข้างหอประชุม
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.8.11 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 9,500.- บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ (เอกสารหมายเลข 19) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

/หลักการ… 
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   หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
    อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 9,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
    ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
 

   เหตุผล 
     ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะดำเนินโครงการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้            
    เพ่ือดำเนินการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
    งบประมาณจำนวน  9,500.- บาท ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563            
    ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    สระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
    ทุกท่านได้รับ ส่วนรายละเอียดการโอน มีดังนี้        

                  โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง           
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
จำนวน 9,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ             
ย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา/             
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,155,272.71.- บาท 
งบประมาณท่ีโอนลด 9,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,145,772.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 8/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
    จำนวน 9,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
    โปรดยกมือ 

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

     5.8.12 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
    รายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวน 19,500.-
    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนบ้านพักสำนักงานองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 20) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
    อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  จำนวน 19,500.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
    รื้อถอนบ้านพักสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

        เหตุผล 
     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ให้ความเห็นชอบ
    รื้อถอนบ้านพักพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    ในคราวสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น ซึ่งการรื้อถอน
    บ้านพักสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญดังกล่าวต้องใช้
    งบประมาณในการดำเนินการ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไว้เพื่อดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน
    งบประมาณจำนวน 19,500.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอน
    บ้านพักสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ รายละเอียดปรากฏ
    ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ส่วนรายละเอียดการโอน มีดังนี้      

/โอนไปตัง้จ่าย… 
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  โอนไปต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ งบประมาณจำนวน 
19,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนบ้านพัก
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง)                 
ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนประธานสภา/              
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,145,772.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 19,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,126,272.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่            
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
    จำนวน 19,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนบ้านพักสำนักงาน
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

     5.8.13 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง          
    ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28,600.- บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 21) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

/หลักการ… 
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    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
    ค่าปรับปรุงที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง จำนวน 28 ,600.- บาท เพื ่อจ่ายเป็น               
    ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล             
    สระขวัญ 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพเก่า ระบบระบายน้ำชำรุด ไม่ถูกสุขลักษณะ 
    แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงมี
    ความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่าย
    เป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ งบประมาณจำนวน 28 ,600.- บาท เพื่อให้เป็นไปตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อ            
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ส่วนรายละเอียดการโอน            
    มีดังนี้        

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง                         
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28,600.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป                 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง)                  
ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนประธานสภา/              
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ 4,154,280.- บาท  
งบประมาณก่อนโอนลด 2,126,272.71.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด 28,600.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,097,672.71.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าท่ี 8/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่              
    ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 
    28,600.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.9 ขอความเห็นชอบใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง 
    ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี (เอกสารหมายเลข 22)  
 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ              
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เลขานุการสภาฯ    มาตรา ๑๙ ที่ราชพัสดุให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการใน
(ปลัด อบต.สระขวัญ)  การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น 
     ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะ
    ขอใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่งให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ราชพัสดุและ
    ขอทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่         
    กำหนดในกฎกระทรวง 
     มาตรา ๒๐ ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ ่งใช้             
    ที่ราชพัสดุ มีหน้าที่ใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความตกลง
    ที่ทำไว้กับกรมธนารักษ์ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย 
     (๑) ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่
    การใช้ประโยชน์อยู่เสมอและระมัดระวังมิให้เกิดการบุกรุกหรือความ
    เสียหายใด ๆ แก่ที่ราชพัสดุ 
     (๒) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และใช้ที่
    ราชพัสดุเสนอต่อกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
     กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 
     ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
     “ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีขอใช้ที่ราชพัสดุ 
 
 

/ข้อ 3 ให้… 
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     ข้อ 3 ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อ
    ประโยชน์ในทางราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจยื่นหนังสือ
    แสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ 
    พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
    ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
     (1) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ 
     (2) คำขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณ
    ของโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ 
     (3) แผนที่แสดงรายละเอียด 
          (ก) ที่ตั้งและพิกัดของที่ราชพัสดุ โดยแสดงสถานที่สำคัญ เช่น 
    ศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือ
    สถานศึกษา ในระยะสิบกิโลเมตรจากที่ตั้งของที่ราชพัสดุ 
         (ข) การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุในปัจจุบันทั้งแปลง 
    และแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณข้างเคียง  
     (4) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้
    ที่ราชพัสดุ โดยแสดงรายละเอียดเกี ่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที ่จะ            
    ปลูกสร้าง ซึ่งมีมาตราส่วนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และรับรองโดย
    สถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา หรือนายช่างสำรวจ  
     (5) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีกำหนด 
     ในกรณีที่ราชพัสดุอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ที่ส่วนราชการหรือ
    หน่วยงานของรัฐแห่งอื ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลรับผิดชอบ ให้ผู ้ขอใช้           
    ที่ราชพัสดุยื่นหนังสือแสดงความเห็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
    ดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 
 
นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารสว่น
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดังนี้ 
 
 

/หลักการ… 
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    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียงของ
    สำนักงานธนารักษ์พื ้นที ่สระแก้วเพื ่อใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์               
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
    สยามบรมราชกุมารี  
 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
    พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.
    ตำบลสระขวัญ) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ               
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองแนว
    พระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    เป็นศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้ประชาชน 
    เยาวชน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้ 3 กรอบ
    การดำเนินงาน 8 กิจกรรม ดังนี้ 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
    กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
    และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  2.กรอบการใช้ประโยชน์  
    ประกอบด้วย กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรม           
    ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมการวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช                
     3.กรอบการสร้างจิตสำนึก ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ
    อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
    ซึ่งปัจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ
    ดังกล่าวได้ จึงมีความประสงค์จะใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียง
    ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี ซึ ่งตามพระราชบัญญัติที ่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒            
    มาตรา ๑๙ วรรคสอง กำหนดว่า “ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้ง
    วัตถุประสงค์ในการใช้ที่ราชพัสดุและขอทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ตาม
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง” ทั้งนี้ การขอใช้
    สถานที่ดังกล่าวเป็นการขอใช้เพ่ือประโยชน์ในทางราชการในการปฏิบัติตาม
    หน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วจึงไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่า ค่าทดแทน 
    และค่าธรรมเนียม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    ขอความเห็นชอบใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียงของสำนักงาน 
    ธนารักษ์พ้ืนที่สระแก้วเพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
    เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ใช้อาคารศูนย์การ
    เรียนรู้ 4 ดี วิถีพอเพียงของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วเพื่อใช้ในการ
    ดำเน ินโครงการอนุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพืชอันเน ื ่องมาจากพระราชดำริ               
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.10 ขอความเห็นชอบให้กองช่างใช้อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ
    สำหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 23) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

    หลักการ 

    ขอความเห็นชอบให้กองช่างใชอ้าคารศูนย์ผู้สูงอายุสำหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์
    จะใช้อาคารศูนย์ผู้สูงอายุสำหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานที่ทำงาน
    ในปัจจุบันมีความคับแคบ อยู่ด้านหลังสำนักงานซึ่งไม่สะดวกและเหมาะสม
    สำหรับเป็นพื้นที่ติดต่อราชการและให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
    ราชการเก่ียวกับภารกิจงานของกองช่าง ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไป
    ด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตาม
    เอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 
 
 
 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กองช่างใช้อาคาร            
    ศูนย์ผู้สูงอายุสำหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

 
     5.11 ขอความเห็นชอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สำนักปลัดใช้ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล            
    สระขวัญสำหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 24) 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

   หลักการ 
     ขอความเห็นชอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดใช้
    ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญสำหรับเป็นที่
    ปฏิบัติงาน 

   เหตุผล 
     ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความประสงค์จะใช้ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
    สำหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานที่ทำงานในปัจจุบันมีความคับแคบ 
    ไม่เหมาะแก่การทำงาน ประกอบกับหากใช้ศูนย์ฯ ซึ ่งตั ้งอยู ่ด ้านหน้า              
    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดความ
    คล่องตัว และรวดเร็วในการออกให้บริการประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้การ
    ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อ
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย สำนักปลัดใช้ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญสำหรับเป็นที่ปฏิบัติงาน โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
     5.12 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
    สระขวัญ จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (เอกสารหมายเลข 25) 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ  
          
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3 )                
(ปลัด อบต.สระขวัญ)      พ.ศ. 2561 
     ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
     (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย 
     (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น         ประธานกรรมการ 
     (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน       กรรมการ 
     (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
                กรรมการ 
     (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
                   กรรมการ 
     (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู ้บริหารท้องถิ่น
    คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน          กรรมการ 
     (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน              
    ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน         กรรมการ 
     (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการและเลขานุการ 
     (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู ่ในตำแหน่ง             
    คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

/ข้อ ๑๐ คณะกรรมการ… 
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     ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
          (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
    อำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
          (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั ้นตอน            
    การกระจายอำนาจ 
          (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
    โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง 
    เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
          (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
          (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
     ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความ
    จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
     (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
    และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำ
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
    บริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
    กฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่                        
    เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุ
    ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหาร
    ส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
    ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
     (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน 
     (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
    งานตามข้อ ๑๙ (๒) 
     (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 

/(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา... 
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     (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วย
    ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     (๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนา
    องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการ
    รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำ 
    เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
    องค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

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

    หลักการ 
     พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    จำนวน 3 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

    เหตุผล 
     ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่ได้แต่งตั้งเป็น
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะ
    เหตุอื ่นใดนอกจากครบวาระ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง               
    ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงทำให้คณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่นมีไม่ครบองค์คณะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๘ (3) แห่งระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561                  
    ซึ่งกำหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
    ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน”              
    จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
    เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
    จำนวน 3 คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญทุกท่านเสนอชื ่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   จำนวน 3 คน เริ่มจากคนที่ 1 เรียงไปจนครบ 3 คน เชิญท่านสมนึกครับ 
 
 

/นายสมนึก… 
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นายสมนึก ทิพย์สุขุม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมนึก ทิพย์สุขุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2                  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  ขอเสนอท่านวัฒนา ด่านชนะครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ขอรับรองครับ 
 
นางสมพร สาพา   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 10             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ขอรับรองคะ่ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ท่านวัฒนา ด่านชนะ                
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
     ลำดับต่อไป เชิญทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 เชิญท่านสมชาย ปิตะคำครับ 
 
นายสมชาย ปิตะคำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 3                  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ขอเสนอท่านสวง เสือดีครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอุ่น  มุ่งดี     เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น  มุ่งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9   
 
นายสนั่น  ทามี   เร ียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสนั ่น  ทามี สมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  7             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  ขอรับรองครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ท่านสวง เสือดี  สมาชิก
    สภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
     ลำดับต่อไป เชิญทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 เชิญท่านลัดดา อำนวยครับ 
 
นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16                 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ขอเสนอท่านละมัย สินธนค่ะ 

/นายเดชรัตน์...  
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางรจณา กรองทรัพย์    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20  ขอรับรองคะ่  
 
นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 19             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ขอรับรองครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ ท่านละมัย สินธน 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
     สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 ท่าน 
    เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
    ครบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้         
     1.นายวัฒนา ด่านชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
     2.นายสวง เสือดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
     3.นายละมัย  สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
 
     5.13 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
    สระขวัญ จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 26) 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ           

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3 )                
(ปลัด อบต.สระขวัญ)      พ.ศ. 2561 
     ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
     (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
     (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
    สองคน 
 

/(๓) ผู้แทนหน่วยงาน… 
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     (๓) ผ ู ้แทนหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องที ่ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นคัดเลือก         
    จำนวนสองคน 
     (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน
    คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
     กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
    คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
     ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
    มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
    เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
    ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
    ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                
    โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
    ตามท่ีเห็นสมควร 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

   หลักการ 
     พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    จำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

/เหตุผล… 
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   เหตุผล 
     ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่ได้แต่งตั้งเป็น
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้พ้นจากตำแหน่ง
    สมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามประกาศ
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดให้มีการ
    เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน
    ตำบล จึงทำให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีไม่
    ครบองค์คณะ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 28(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน”              
    จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญทุกท่านเสนอชื ่อสมาช ิกสภาฯ เป ็นคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น จำนวน 3 คน เริ ่มจากคนที่ 1 เรียงไป               
    จนครบ 3 คน เชิญท่านรจนาครับ 
 
นางรจณา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจณา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 20                  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20  ขอเสนอท่านมงคล พันทองค่ะ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอภิชาติ  โพธิ์ชัยโถ    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ  โพธิ์ชัยโถ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ขอรับรองครับ 
 
นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ขอรับรองคะ่ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ท่านมงคล พันทอง                
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่  19 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
     ลำดับต่อไป เชิญทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 เชิญท่านอำนวยครับ 
 

/นางอำนวย... 
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นางอำนวย ศิลชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอำนวย ศิลชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 5                  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ขอเสนอท่านสมชาย ลับแลค่ะ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายละมัย สินธน    เร ียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน  สมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  18             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ขอรับรองครับ  
 
นางสาวทอฝัน นึกรัก  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวทอฝัน นึกรัก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15  ขอรับรองคะ่ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที ่ประชุมเห็นชอบให้ท่านสมชาย ลับแล                
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น คนที่ 2 
     ลำดับต่อไป เชิญทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 เชิญท่านอุ่นครับ 
 
นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอเสนอ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ท่านสมชาย ปิตะคำครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอรุณ  เห็มสนาน    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอรุณ  เห็มสนาน สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 12  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12  ขอรับรองครับ  
 
นายเสมา มณฑาลพ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเสมา มณฑาลพ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  ขอรับรองครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ท่านสมชาย ปิตะคำ 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น คนที่ 3 
 
 

/สรุปว่าที่... 
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     สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 ท่าน 
    เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ครบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้         
     1.นายมงคล  พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
     2.นายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
     3.นายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 
     5.14 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
    สระขวัญ จำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
    สุขภาพ (เอกสารหมายเลข 27)  
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ           
 
นายสุพงษ์ ช่างนับ  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพ่ือ
เลขานุการสภาฯ   สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
(ปลัด อบต.สระขวัญ)     หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
     (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          เป็นประธานกรรมการ 
     (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นจำนวนสองคน             เป็นกรรมการ 
     (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน              เป็นกรรมการ 
     (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น 
    ที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสองคน            เป็นกรรมการ 
     (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือก
    กันเอง จำนวนสองคน     เป็นกรรมการ 
     (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
    คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน   เป็นกรรมการ 
     (๗) ผู ้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
    หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)    เป็นกรรมการ 
     (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

/(๙) ผู้อำนวยการ… 
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     (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ
    ส่วนสาธารณสุข หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
    เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
               เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่
    ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
            เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการ
    สาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอำเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 
     การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตาม
    หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด 
     ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) 
    ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จำนวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น
     เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และ
    แจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบต่อไป 
     ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
    และ (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง 
     ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกัน
    สุขภาพ 
     (๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
    ของกองทุนตามข้อ ๑๐ 
     (๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 
    ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
     (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
    ทั้งท่ีบ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
     (๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่
    เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม
    ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงาน
    การรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

   หลักการ 
     พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    จำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

   เหตุผล 
     ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่ได้แต่งตั้งเป็น
    คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามประกาศคณะกรรมการการ
    เลือกตั้ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงทำให้
    คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพมีไม่ครบองค์คณะ เพื่อให้เป็นไป
    ตาม ข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
    บริหารจัดการระบบหลักประกันส ุขภาพในระดับท้องถิ ่นหรื อพ ื ้นที่                
    พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร
    ปกครอง ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคนเป็นกรรมการ” จึงมีความ
    จำเป็นต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
ประธานสภาฯ   สุขภาพ จำนวน 2 คน เริ ่มจากคนที่ 1 เรียงไปจนครบ เชิญท่านสมชาย              
    ลับแลครับ 
 
นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯหมู่ที ่ 4                  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ขอเสนอท่านปรีชา บุญเหลี่ยมครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอุ่น มุ่งด ี    เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น มุ่งดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอรับรอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ครับ   
 

/นายสมชาย… 



57 
 

 

นายสมชาย ปิตะคำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 3             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ขอรับรองครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ท่านปรีชา บุญเหลี่ยม                
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    คนที่ 1 
     ลำดับต่อไป เชิญทุกท่านเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 เชิญท่านมงคลครับ 
 
นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 19                  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ขอเสนอท่านลัดดา อำนวยครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายละมัย สินธน    เร ียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน  สมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  18             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ขอรับรองครับ  
 
นางสมพร  สาพา   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร  สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 10             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ขอรับรองคะ่ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ ท่านลัดดา อำนวย 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 16 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ               
    คนที่ 2 
     สรุปว่าที่ประชุมสภาฯ ได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ท่าน 
    เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
    เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
    ระบบหลักประกันส ุขภาพในระดับท้องถิ ่นหร ือพื ้นที ่  พ.ศ. ๒๕๖๑               
    ครบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้         
     1.นายปรีชา บุญเหลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
     2.นางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
 
 
 

/5.15 ขอความ… 
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     5.15 ขอความเห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย
    ตำบลสระขวัญ จำกัด โดยนายปราโมทย์ บุญจันทร์ ประธานดำเนินการ 
    ในการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
    เกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4 - 01 ) แปลงเลขที่ 47 ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 14 ตำบล
    สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ไร่ เพื่ อใช้
    ก่อสร้างสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอาคารอื่น ๆ ของสหกรณ์การเกษตร
    เพื่อเกษตรกรไทยตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 28) 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตรเพื ่อเกษตรกรไทยตำบล             
    สระขวัญ จำกัด โดยนายปราโมทย์ บุญจันทร์ ประธานดำเนินการ ในการยื่น            
    คำขออนุญาตใช ้พ ื ้นที ่ของสำนักงานการปฏิร ูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม                    
    (ส.ป.ก. 4 - 01 ) แปลงเลขที่ 47 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตำบลสระขวัญ อำเภอ            
    เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานและ                
    สิ ่งปลูกสร้างอาคารอื ่น ๆ ของสหกรณ์การเกษตรเพื ่อเกษตรกรไทยตำบล           
    สระขวัญ 
 

    เหตุผล 
     ด้วยสหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยตำบลสระขวัญ จำกัด 
    โดยนายปราโมทย์ บุญจันทร์ ประธานดำเนินการ ได้มีหนังสือ ที่ สกก 016/65 
    ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    เพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้ความ
    เห็นชอบขอใช้พ ื ้นที ่ของสำนักงานการปฏิร ูปที ่ด ินเพื ่อเ กษตรกรรม               
    (ส.ป.ก. 4 - 01 ) แปลงเลขท่ี 47 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตำบลสระขวัญ อำเภอ
    เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานและ
    สิ่งปลูกสร้างอาคารอื่น ๆ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยตำบล
    สระขวัญ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ ส.ป.ก ในการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ของ 
    ส.ป.ก กำหนดว่าต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึงมีความ
    จำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่หมู่ที ่ 14 
    บ้านคลองมะละกอ ได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว  
    ปรากฏตามรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน ประกอบกับ
    การก่อสร้างดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่ก่อให้เกิด
    มลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่             
    ทุกท่านได้รับครับ 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่คร ับ โปรดยกมือ ถ ้าไม ่มี                
ประธานสภาฯ    ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้สหกรณ์การเกษตร
    เพื่อเกษตรกรไทยตำบลสระขวัญ จำกัด โดยนายปราโมทย์ บุญจันทร์
    ประธานดำเนินการในการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ของสำนักงานการ
    ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4 - 01 ) แปลงเลขที่ 47 ตั้งอยู่ที่ 
    หมู่ที่ 14 ตำบล สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 
    2 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอาคารอื่น ๆ ของสหกรณ์
    การเกษตรเพ่ือเกษตรกรไทยตำบลสระขวัญโปรดยกมือ 

 

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

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื ่ องใดที ่ จะแจ้ งให้ฝ่ายบริหารได้ รับทราบ เพื ่อดำเนินการแก้ ไข   
    โปรดยกมือ เชิญท่านมงคลครับ 
 

นายมงคล  พันทอง  เร ียนประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  19                  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  สำหรับหมู่ที่ 19 มีความเดือดร้อน 2 เรื่องครับ เรื่องแรก น้ำท่วมถนนใน
    หมู่บ้าน ผมอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้หน่อยครับเพราะ
    เวลาที่ฝนตกน้ำจะท่วมถนนทำให้ประชาชนได้ร ับความเดือดร้อนครับ            
    อีกเรื่องคือเรื่องน้ำประปาผิวดินมีกลิ่นเหม็นไม่สามารถใช้สอยได้ ชาวบ้าน
    ได้รับเดือดร้อนมากจึงขอให้ฝ่ายบริหารช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สำหรับวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   
 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สุพงษ์  ช่างนับ      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสุพงษ ์ ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (ลงชื่อ)            ลัดดา  อำนวย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นางสาวลัดดา  อำนวย) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
 

/(ลงชื่อ... 
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                                                    (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 


