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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. 

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

 
ผู้มาประชุม 
1.นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายปรีชา บุญเหลี่ยม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายสมชาย ลับแล   เลขานุการสภาฯ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4) 
4.นายวัฒนา ด่านชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 
5.นายสมนึก ทิพย์สุขุม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 2 
6.นายสมชาย ปิตะคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
7.นางอำนวย ศิลชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 5 
8.นายสวง เสือดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 6 
9.นายสนั่น ทามี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 7 
10.นายอุ่น มุ่งดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 9 
11.นางสมพร สาพา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
12.นายปฐม โชคลาภ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 11 
13.นายอรุณ เห็มสนาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 12 
14.นายเสมา มณฑาลพ     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 13 
15.นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 14 
16.นางสาวทอฝัน นึกรัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 15 
17.นางสาวลัดดา อำนวย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
18.นายละมัย สินธน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
19.นายมงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
20.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
21.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธวัชชัย ทองทับ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายชโลทร แจ่มจันทร์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายกฤษฎา มหาวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
4.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
5.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
6.นางสาวมาริณีย์ เคนพะนาน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
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7.นางสาวนิภาพร  แสงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8.นางสาวกิตติยา กำปั่นทอง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
9.นางสาวรัชดา วงชาร ี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
10.นายอำพล ไชยหนองหว้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
11.นายพิสิษฐ์ศักดิ์ วรสุวิทย์  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
12.นางตุ๊กตา  แก้วหาวงษ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
13.นางสาวณัชชา ท่านาเวช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14.นางสาวชุติกาญจณ์ ชาวัลย์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2 ประจำปี  พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่  15                
สิงหาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 1) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ 
ประธานสภาฯ 
 

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

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

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

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านสมพรครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสมพร สาพา    เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10  ดิฉันขอแก้ไขถ้อยคำ ดังนี้ 
     หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 11 (3)  ถ้อยคำ “องค์กำรบริหำรส่วนตำบล” 
    แก้ไขเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบล” 
      หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 8 ถ้อยคำ “ว่าท่อ” แก้ไขเป็น “วางท่อ” 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านปรีชาครับ 
ประธานสภาฯ  

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแก้ไขหน้าที่ 17 บรรทัดที่ 12 ถ้อยคำที่ระบุว่า
รองประธานสภาฯ  ผมเป็นผู้กล่าว ขอแก้ไขเป็นท่านมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19           
    เป็นผู้กล่าวถ้อยคำครับ     
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ตามที่ท่านรองประธานสภาฯ ได้แจ้งขอแก้ไขถ้อยคำดังกล่าว เพ่ือให้ตรง
ประธานสภาฯ   ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ผมขอแก้ไขถ้อยคำที่ผมกล่าวจาก  “เชิญท่านรอง
    ประธานสภาฯ” แก้ไขเป็น “เชิญท่านมงคล” ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
    จะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาฯ 
    ตามท่ีไดแ้จ้งแก้ไขดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ        

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565      
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรอง        18   เสียง 
 ไม่รับรอง      -     เสียง 
 งดออกเสียง    3    เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
      5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 13 รายการ ดังนี้ 

 5.1.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข            
งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์             
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  
23,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท                 
(เอกสารหมายเลข 2)  
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ   
ประธานสภาฯ 
 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 
รองประธานสภาฯ  ส่วนตำบลสระขวัญ ลงไปทำหน้าที่ ในฐานะสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  17           
    เนื่องจากมีประเด็นข้อสงสัยที่จะอภิปรายสอบถามหลายเรื่องครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ อนุญาตครับ ลำดับต่อไปเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ   ครับ 
 

นายสมชาย ลับแล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)    ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ          
    โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป             
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 

     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
    เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  23 ,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น            
    ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน           
    1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท 

 
 
 
 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
    งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23 ,000.- บาท เพ่ือใช้สำหรับ  
    การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   
    จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
    เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ซึ่งตาม
     

/ระเบียบกระทรวง... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
 สภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามเกณฑ์ราคา
 กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6  แกนหลัก          
    (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12  Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
    สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
    (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
    ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย 

   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
    Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด         
   อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

     1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
    ความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาด           
    ไม่น้อยกว่า 2 GB 

     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
    หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด            
   ไม่น้อยกว่า 8 GB 

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
    กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
    GB จำนวน 1 หน่วย 
      - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั ้งภายใน ( Internal) หรือ
    ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
    กว่า 3 ช่อง 
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     - มี จ อแสดงภ าพ ในตั ว  และมี ขน าด ไม่ น้ อยกว่ า  2 1  นิ้ ว                 
    ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 

/- สามารถใช้งาน… 
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     - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
    Bluetooth 
     สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์                  
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
งบประมาณจำนวน    23,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ               
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล  
จำนวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 23,000.- บาท 
 

1 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ           
ประเภทรายจ่าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 124/244 

2 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย         
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 10,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 3,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 7,000.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 122/244 

 รวมโอดลด 2 รายการ จำนวน 23,000.- บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    จำนวน  23 ,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์             
    All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23 ,000.- 
    บาท โปรดยกมือ 
 

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

/5.1.2 ขอความเห็นชอบ… 
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5.1.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด              
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน  2 ,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า             
ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2 ,500.- บาท (เอกสาร
หมายเลข 3)    

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
    เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
    คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
    เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
    จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าตกบ่อย 
    ทำให้ข้อมูลที่พิมพ์ลงในระบบคอมพิวเตอร์สูญหาย เพราะบันทึกข้อมูล         
    ไม่ทัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลงานในระบบคอมพิวเตอร์ และ
    ป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าดับ  จึงมีความ
    จำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
    งบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน              
    1 เครื่อง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 

อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
     

 
/สภาองค์การ… 
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สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตาม
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
  คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
  และสังคม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 
ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณจำนวน    
2,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท  
 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย         
ประเภทรายจา่ย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 7,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 2,500.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 4,500.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 122/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
    จำนวน  2 ,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อ เครื่องสำรองไฟฟ้า               
    ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท โปรดยกมือ 
 

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

5.1.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  28,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5,700.- บาท (เอกสารหมายเลข 4)  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

    หลักการ 
     ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
    เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
    สำนักงาน จำนวน  28,500.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ 
    ละ 5,700.- บาท 

 
 

    เหตุผล 
     ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 
    สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5,700.- บาท 
    งบประมาณจำนวน 28,500.- บาท เนื่องจากกองสาธารณสุขและ
    สิ่งแวดล้อมได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงาน ณ อาคาร 4 ดี วิถีชุมชน และ            
    ยังไม่มีเก้าอ้ีสำหรับเจ้าหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 
    แต่ เนื่ องจากไม่ ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายไว้  จึ งมีความจำเป็นต้อง          
    โอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน           
    5 ตัว ๆ ละ 5 ,700.- บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    วิธีการงบประมาณ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2563              
    ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการ
    โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป           
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อให้เป็นไป
    ตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    ทั้งนี้  การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกิน             
    สองปีงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีเท้าแขน 
2) ขา 5 แฉก 
3) เบาะนั่ง ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 

           สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 
ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
งบลงทุน หมวดค่าครภุณัฑ์                    
ประเภทรายจา่ย ครภุณัฑส์ำนกังาน งบประมาณจำนวน    
28,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว ๆ  ละ 
5,700.- บาท 
 

1 

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย         
ประเภทรายจา่ย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 4,500.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 4,500.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 122/244 

/2.โอนลดแผนงาน... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
 

2 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย        
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ        
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 40,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 6,312.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 6,312.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 121/244 

3 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย      
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณอนุมัติ 200,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 200,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 169,249.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 16,488.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 152,761.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 132/244 

4 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย     
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,200.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 1,200.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 121/244 

 รวมโอนลด 4 รายการ จำนวน 28,500.- บาท 

 

 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ                 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านปรีชาครับ    

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนประธานสภาฯ  ผมมีประเด็นข้อสงสัยที่จะสอบถามเรื่องการจัดซื้อ  
รองประธานสภาฯ  เก้าอ้ีสำนักงาน มีขา 5 แฉกใช่หรือไม่ครับ ซึ่งผมคิดว่าราคาที่ตั้งไว้มันน่าจะ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17)  สูงเกินไปครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านกฤษฎาครับ 
ประธานสภาฯ    

นายกฤษฎา มหาวงษ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ เลขานุการนายกฯ 
เลขานุการนายกฯ  สำหรับราคาของเก้าอ้ีนั้นเป็นราคาที่เจ้าหน้าที่ได้สืบมาจากท้องตลาดครับ 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  28 ,500.- 
    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5 ,700.- บาท             
    โปรดยกมือ 
 

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

5.1.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  40,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ        
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 5)  

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

/หลักการ… 
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หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน  40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน  
4 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท 

 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล  

สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 
10 ,000 .- บาท งบประมาณจำนวน 40 ,000 .- บาท เนื่ องจาก            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงาน ณ อาคาร       
4 ดี วิถีชุมชน และยังไม่มีโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่ เนื่องจากไม่ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายไว้            
จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือ
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 10 ,000.- บาท ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือ
ราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

-โต๊ะทำงานไม้ลามิเนตตัวแอล ขาไม้ ขนาด 150 ซม. ลึก 75 ซม. 
สูง 75 ซม. พร้อมด้วยตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก ต่อด้านข้างด้วยโต๊ะยาว 90 ซม. 
ลึก 50 ซม. สูง 75 ซม. พร้อมด้วยที่วางคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 

     สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสุข                
งบลงทุน หมวดค่าครภุณัฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑส์ำนักงาน 
งบประมาณจำนวน   40,000.- บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊
ทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ  ละ 10,000.- บาท 
 

1 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย      
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
งบประมาณอนุมัติ 200,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิ่ม 200,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 152,761.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 512.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 152,249.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 132/244 

/2.โอนลดแผนงาน... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
 

2 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค        
ประเภทรายจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 8,986.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 8,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 986.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 126/244 

3 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค        
ประเภทรายจา่ยค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 10,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 126/244 

4 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 154,200.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 49,850.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 21,488.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 28,362.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 127/244 

 รวมโอนลด 4 รายการ จำนวน 40,000.- บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
    ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  40 ,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 10,000.- บาท 
โปรดยกมือ 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.1.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ    
โต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30,000.- บาท 
(เอกสารหมายเลข 6) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน  30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ               
ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30,000.- บาท 

 
 

เหตุผล 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล             

สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกอง 
จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30 ,000.- บาท เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการกอง แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
ทำงานสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 30 ,000.- บาท              
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตาม
ท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

/-โต๊ะทำงาน… 
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-โต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกอง ตัวแอล ปิดบิวด้วยเมลานิน 
ขนาด 180 ซม. ลึก 75 ซม. ต่อด้ านข้างด้วยโต๊ะยาว 175 ซม.                 
ลึก 75 ซม.  

     สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  
งบลงทุน หมวดค่าครภุณัฑ์  
ประเภทรายจา่ย ครภุณัฑส์ำนกังาน  
งบประมาณจำนวน  30,000.- บาท   
เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อโตะ๊ทำงานสำหรับผูอ้ำนวยการกอง  
จำนวน 1 ตวั ๆ  ละ 30,000.- บาท 
 

1 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 154,200.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 28,362.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 28,362.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 127/244  

2 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน     
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 10,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 1,638.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 8,362.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 131/244 

 รวมโอดลด 2 รายการ จำนวน 30,000.- บาท 
 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ               
ประธานสภาฯ   เชิญท่านปรีชาครับ  

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากให้ลดสเปกโต๊ะผู้บริหารกองสาธารณสุข              
รองประธานสภาฯ  และสิ่ งแวดล้อมลงให้ เท่ากับโต๊ะพนักงานเป็นตัวละ 10 ,000 บาท                
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17)  เนื่องจากอยากให้นำเงินไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีความเดือดร้อน อยากให้ 

ตกเป็นเงินสะสมบ้างครับ ถ้าผู้อำนวยการกองสาธารณสุขจะมาบรรจุปีหน้า
หรือจะยังต้องรักษาการไปเรื่อย ๆ ก็อยากให้ใช้แบบพนักงานไปก่อน 
เนื่องจากตอนนี้ยังคงเป็นแค่รักษาราชการแทนอยู่ครับ  

 

/นายเดชรัตน์...  
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านธนชาตครับ 
ประธานสภาฯ 

ว่าทีร่้อยตรีธนชาต ปางเดิม เรียนประธานสภาฯ ผมว่าที่ร.ต.ธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม                

ผมขออนุญาตชี้แจงแบบนี้ครับ คือเมื่อก่อนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักปลัด ครุภัณฑ์เกือบทั้งหมดเป็นของสำนักปลัด ตอนนี้
กองสาธารณสุขฯ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคาร 4 ดีวิถีชุมชน จึงทำให้กอง
ไม่มีครุภัณฑ์ เป็นของตนเอง ประกอบกับผมเองได้ถูกแต่ งตั้ งให้มา                    
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมต้อง
ทำงานนักพัฒนาชุมชน 3 – 4 ชั่วโมง และเวลาที่เหลือคือผมจะลงมา
ประจำที่ห้องกองสาธารณสุขฯ เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
มีภารกิจงานเยอะมากครับ 
 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ    

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19                
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ผมเห็นด้วยกับการที่จะซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม เพราะน่าเห็นใจพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่า 

หรือคนใหม่ครับ 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมั ติ                  
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่  ในแผนงานสาธารณ ส ุข  งานบริห ารทั ่ว ไป เกี ่ย วก ับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน  30 ,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
สำหรับผู ้อ ำนวยการกอง จำนวน 1  ต ัว  ๆ  ละ 30 ,000 .- บาท                
โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

 

 

/5.1.6 ขอความเห็นชอบ… 
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5.1.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ งบประมาณ
จำนวน  300,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 7) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย               
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุ งอาคาร
ผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ งบประมาณ จำนวน  300,000.- บาท   

 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญใหมีขอบเขต
อาคารมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกองช่างใช้อาคารผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง
โอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
อาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ 
รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที่  อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียด           
การโอน ดังนี้ 

 

 

/ตั้งจ่ายเป็น... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง              
ประเภทรายจา่ย ค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการปรับปรุงอาคารผูสู้งอายุ อบต.สระขวญั 
รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที ่อบต.กำหนด  
งบประมาณจำนวน 300,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 9 หน้าท่ี 4 ลำดับที่ 4 
  

1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง              
ประเภทรายจา่ย ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) 
งบประมาณอนุมัติ 200,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 200,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 200,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 241/244  

2 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนิ นงาน หมวดค่ าใช้สอย ประเภทรายจ่ าย            
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 16,250.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 12,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 4,250.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 198/244 

3 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์      
ประเภทรายจา่ยครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ก สำหรบั
งานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ๆ  ละ 22,000.- บาท 
งบประมาณอนุมัติ 0.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 88,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 88,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 88,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 

 รวมโอนลด 3 รายการ จำนวน 300,000.- บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญนายช่างโยธาครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอำพล ไชยหนองหว้า  เรียนประธานสภาฯ ผมนายอำพล ไชยหนองหว้า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ อบต.สระขวัญ เพ่ือให้มีขอบเขต  

อาคารมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกองช่างใช้อาคารผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นสถานที่
ปฏิบัติงานครับ 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมั ติ                  
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง           
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ 
อบต.สระขวัญ งบประมาณจำนวน  300,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง    3     เสียง  (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ) 

5.1.7 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ งบประมาณ
จำนวน  255,500.- บาท (เอกสารหมายเลข 8) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย                  
ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลาน
จอดรถบรรทุกน้ำ งบประมาณจำนวน  255,500.- บาท   

 
 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะดำเนินโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกน้ำ เพ่ือใช้เป็นลาดจอดรถน้ำ
และลานทำความสะอาดรถบรรทุกน้ำ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น          

 

/รายการใหม่… 
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 รายการใหม่  เพ่ื อดำเนิ น โครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุ กน้ ำ 
งบประมาณจำนวน  255,500.- บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ 
รปูแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสรา้ง งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งกอ่สร้าง              
ประเภทรายจา่ย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
เพื่อจ่ายเป็นคา่โครงการก่อสรา้งลานจอดรถบรรทุกนำ้              
รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที ่อบต.กำหนด  
งบประมาณจำนวน 255,500.- บาท 
  

1 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย  
ค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณอนุมัติ 144,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 61,600.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 40,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 21,600.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 14/244 

2 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรม 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 200,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 52,900.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 40,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 12,900.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 18/244 

3 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น            
และภาคประชาชน 
งบประมาณอนุมัติ 0.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 530,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 800.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 500.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 300.-  บาท 

/4.โอนลดแผนงาน… 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  โอนลด 

 

4 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.สระขวัญ 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 20/244 

5 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ       
ยกย่องผู้มีคณุธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ดีเด่น 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 10,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 21/244 

6 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ 
อบรมการจดัการความรู้องค์กร (Klowledge 
Management : KM) 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 22/244 

 
/7.โอนลดแผนงาน... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  โอนลด 

 

7 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
งบประมาณอนุมัติ 15,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 15,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 15,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 23/244 

8 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 24/244  

9 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป  
งบดำเนินงาน หมวดค่าวสัดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 30,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 20,000.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 32/244 
 

 

 

 

/10.โอนลดแผนงาน... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  โอนลด 

 10 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน   
หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ยค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณอนุมัติ 120,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 91,200.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 80,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 11,200.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 159/244 

 รวมโอนลด 10 รายการ จำนวน 255,500.- บาท 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญนายช่างโยธาได้แจงรายละเอียดประมาณการราคาสำหรับโครงการฯ นี้ 
ประธานสภาฯ   เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ 

นายอำพล ไชยหนองหว้า  เรียนประธานสภาฯ สำหรับรายละเอียดปริมาณงาน การประมาณราคาได้
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  แนบไว้ในระเบียบวาระเรียบร้อยแล้วครับ เป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก              

มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ซึ่งนายอภิชาติ 
คล้ายสุบรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้เขียนประมาณการราคาครับ   

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมั ติ                  
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง              
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง
อาคารหรือสิ ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลาน
จอดรถบรรทุกน้ำ งบประมาณจำนวน  255,500.- บาท  โปรดยกมือ 

 

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

5.1.8 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณ ฑ์
สำนักงาน จำนวน 42,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 9) 

 
/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
 ขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา           
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
42,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 
7,000.- บาท 

 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 7 ,000.- บาท งบประมาณ
จำนวน 42 ,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่             
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จึงมีความจำเป็นต้องโอน
ประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน         
6 ตัว ๆ ละ 7 ,000.- บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ 
การจัดซื้ อครั้ งนี้ ใช้ ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่ จัดซื้อมาไม่ เกิน                    
สองปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  

     -โต๊ะทำงาน ขนาดยาว 150 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม.  
        -มีลิ้นชักด้านขวามือ 2 ชั้น  
     -มีลิ้นชักสำหรับคีย์บอร์ด 
    สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

 

 

 

/ตั้งจ่ายเป็น... 
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ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา           
งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์
สำนักงาน จำนวน 42,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น           
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000.- บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย      
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
งบประมาณอนุมัติ 1,300,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 132,716.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 42,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 90,716.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 147/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมัติ                  
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 42,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

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

5.1.9 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณ ฑ์
สำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 
6 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท  (เอกสารหมายเลข 10) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

/หลักการ… 
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หลักการ 
 ขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ .2565  ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ         
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จำนวน 30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 
5,000.- บาท 

 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 5 ,000.- บาท งบประมาณจำนวน 
30,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่แต่เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไป        
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 5 ,000.- บาท  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตาม
ท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้  

     -ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 61 x 108 ซม.  
        -ปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้  
     -พนักพิงเป็นตาข่าย 
     -ที่นัง่หุ้มด้วย PU 
     -มีล้อ 
    สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 5 ,000.- 
บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย      
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
งบประมาณอนุมัติ 1,300,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 90,716.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 60,716.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 147/244 

/นายเดชรัตน์... 
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมัติ                  
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ี จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท โปรดยกมือ 

 

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

     5.1.10 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9,000.-  
    บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน              
    1 ตัว ๆ ละ 9,000.- บาท  (เอกสารหมายเลข 11) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000.- บาท   

 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 9 ,000.- บาท 
งบประมาณจำนวน 9,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไป 

 
/ตั้งจ่ายเป็น… 
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 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ 
ละ 9 ,000.- บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนด
ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด         
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ           
จงึต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อ
ครั้งนี้ใช้ราคาตามท้องตลาดหรือราคาที่จัดซื้อมาไม่เกินสองปีงบประมาณ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  

        -ปรับระดับความสูงขึ้น-ลงได้  
     -พนักพิงสามารถปรับเอนได้ 
     -เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วย PU 
     -มีล้อ 
     -มีที่พักเท้า 
    สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ าย ครุภั ณ ฑ์ สำนั กงาน จ ำน วน  9 ,00 0 .- บ าท            
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับผูอ้ำนวยการกอง จำนวน 1 
ตัว ๆ ละ 9,000.- บาท   
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย      
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
งบประมาณอนุมัติ 1,300,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 60,716.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 9,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 51,716.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 147/244 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมัติ                  
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีสำหรับผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 9,000. - บาท                   
โปรดยกมือ 

 

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

/5.1.11 ขอความเห็นชอบ… 
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5.1.11 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
งบประมาณจำนวน 350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง            
หองน้ำหลังอาคาร 4 ดี วิถีชุมชน (เอกสารหมายเลข 12) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ งบประมาณจำนวน 350,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นโครงการกอสรางหองน้ำหลังอาคาร 4 ดี วิถีชุมชน 

 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 

สระขวัญ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสรางหองน้ำหลังอาคาร             
4 ดี วิถีชุมชน สำหรับข้าราชการ เจาหนาที่และพนักงานเก็บขยะของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้           
จึงมีความจำเป็นต้องโอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
เพ่ือดำเนินโครงการกอสรางหองน้ำหลังอาคาร 4 ดี วิถีชุมชน งบประมาณ
จำนวน  350 ,000.- บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ 
รูปแบบรายการเป็นไปตามรูปแบบที่  อบต.กำหนด โดยมีรายละเอียด       
การโอน ดังนี้ 

 

/ตั้งจ่ายเป็น...                 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน            
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ งบประมาณจำนวน 350,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นโครงการกอสรางหองน้ำหลังอาคาร 4 ดี วิถีชุมชน 
 

1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
ประเภทรายจา่ยค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซอ่มแซมห้องน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
งบประมาณอนุมัติ 0.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิ่ม 200,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 200,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 200,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 

2 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย      
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิ่ม 250,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 201,900.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 50,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 151,900.-  บาท 
ปรากฏในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 119/244  

3 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย      
ประเภทรายจา่ยค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิ่ม 50,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 42,390.39.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 40,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,390.39.-  บาท 
ปรากฏในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 201/244 

4 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าวสัด ุ
ประเภทรายจา่ยค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 30,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 203/244 

/5.โอนลดแผนงาน... 
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5 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าวสัด ุ
ประเภทรายจา่ยค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 10,000.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 205/244 

6 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าวสัด ุ
ประเภทรายจา่ยค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 206/244 

 รวมโอนลด 6 รายการ จำนวน 350,000.- บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   เชิญท่านปรีชาครับ 

นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ  เรื่องสร้างห้องน้ำหลังอาคาร 4 ดีวิถีชุมชน ผมยัง             
รองประธานสภาฯ  ไม่เห็นด้วยที่จะสร้างใหม่ เนื่องจากตรงกองช่างยังมีห้องน้ำอยู่และห้องน้ำ
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17)  ข้างประปายังคงใช้งานได้ เพียงแต่ปรับปรุงใหม่ อยากให้นำงบประมาณ           

ตัวนี้ไปสนับสนุนเป็นลูกรังก่อน จึงอยากให้เพ่ือนสมาชิกหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อน
และให้นำเรื่องสร้างห้องน้ำเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2567             
ต่อไปครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านละมัยครับ 
ประธานสภาฯ    

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ผมเห็นด้วยกับท่านปรีชา เพราะตอนนี้ชาวบ้านของเรายังเดือดร้อนมาก 
    ห้องน้ำยังไม่มีความจำเป็น ผมอยากให้เรื่องเดือดร้อนของประชาชน             

มาก่อนครับ 
 

/นายเดชรัตน์… 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ    

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ดิฉันขอสอบถามว่าห้องน้ำ อบต.มีพอใช้สำหรับพนักงานหรือไม่ หากไม่ 

พอใช้ก็อยากให้ลดงบประมาณลงค่ะ ซึ่ งห้องน้ำก็มีความจำเป็นกับ
ชีวิตประจำวัน ก็เห็นใจพนักงานนะคะ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านธนชาตได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นครับ 
ประธานสภาฯ    

ว่าทีร่้อยตรธีนชาต ปางเดิม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

ขอชี้แจงว่าอาคาร 4 ดีวิถีชุมชน ยังไม่มีห้องน้ำ แต่กองช่างมีห้องน้ำ                 
มีเจ้าหน้าที่ 8 คน รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็เกือบ 20 คน   
และห้องน้ำข้างประปา ผมคิดว่ามันแคบไปไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน               
ถ้าสร้างใหม่ก็จะให้ทั้งพนักงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วย ซึ่งการ
ที่จะเดินไปใช้ของกองช่างนั้นผมเห็นว่ามันไม่เหมาะ เนื่องห้องน้ำกองช่างมี
ห้องน้ำชาย 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง หากมีคนมาเข้าห้องน้ำพร้อมกัน 
เกรงว่าจะมีอันตรายได้ ซึ่งโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ ภายในจะมีห้องอาบน้ำ
ให้สำหรับคนงานประจำรถขยะไว้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า มีห้องส้วม สำหรับ
พนักงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีขนาดอาคารมีความกว้าง            
4 เมตร ยาว 8 เมตร และราคาที่มันดูแพงก็เพราะว่าช่วงนี้วัสดุอุปกรณ์            
ได้มีการปรับราคาข้ึนครับ    

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านอภิชาติครับ 
ประธานสภาฯ    

นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ผมอยาบทราบรายละเ อียดว่ าทำไมมันกว้ า งมาก เห็น เสาใหญ่                             

จะสร้างห้องน้ำหรือสร้างคอนโดครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านปรีชาครับ  
ประธานสภาฯ    

 

 

/นายปรีชา… 
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นายปรีชา บุญเหลี่ยม  เรียนท่านประธานสภาฯ สำหรับเรื่องนี้ผมยังคงยืนยันว่าจะให้บรรจุ ใน           
รองประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และให้       
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17)  ปรับปรุงและทำความสะอาดห้องน้ำข้างประปาใช้ไปก่อน ถ้าจะสร้างก็ให้  

ปรับลดราคาลงเหลือแสนกว่าบาท ให้กองช่างและกองสาธารณสุขฯ           
ไปคุยว่าจะเอาขนาดเท่าไร ไม่ใช่สร้างใหญ่โตอย่างกับซูเปอร์มาร์เก็ต             
เอาแค่ใช้งานได้ก็พอครับ    

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านอุ่นครับ  
ประธานสภาฯ  

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ผมอยาก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ให้ท่านประธานอย่าเพ่ิงขอมติเห็นชอบครับ เนื่องจากยังมีเพื่อนสมาชิก            

บางท่านหนักใจ หากลดลงสักหน่อยจะได้หรือไม่ครับ   

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ     

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  สำหรับวาระนี้ ถ้างบประมาณเท่าเดิม ดิฉันไม่ขอยกมือเห็นชอบให้นะคะ  

หากลดงบประมาณลงได้ ดิฉันก็จะยกมืออนุมัติให้ค่ะ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สำหรับที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายมาเรื่องที่จะเห็นชอบอนุมัติหรือไม่เห็นชอบ
ประธานสภาฯ   อนุมัตินั้นก็เป็นสิทธิของสมาชิกแต่ละคนครับ  

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ เรื่องการสร้างห้องน้ำนั้น มีสมาชิกบางท่านที่หนักใจ ส่วนที่ 

จะปรับลดนั้น ผมไม่เห็นด้วย หากจะสร้างผมก็เห็นว่าต้องสร้างให้มีคุณภาพ 
ส่วนถ้ายังไม่เห็นชอบนั้น ก็จะนำไปปรับลดราคาลง เพื่อจะนำเรื่องเข้าสภาฯ
ขอความเห็นชอบใหม่ครับ 

ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เรื่องนี้ที่สร้างก็ไว้ใช้สำหรับพนักงานเก็บขยะซึ่งมีห้องอาบน้ำให้กับคนงาน
ขยะ เพ่ือให้ได้ทำความสะอาด ก็เหมือนอย่างที่ท่านายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญบอกถ้าจะสร้างต้องให้มีคุณภาพครับ 

 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ ป ระชุม  สมาชิกสภาฯ ท่ านใด เห็ นชอบอนุมัติ                  
    โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น  

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารหรือ       
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ งบประมาณจำนวน 350,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
โครงการกอสรางหองน้ำหลังอาคาร 4 ดี วิถีชุมชน โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ       4     เสียง (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1,2,9 และหมู่ที่ 12) 
ไม่เห็นชอบ   13    เสียง (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3,5,6,7,10,11,13,14,  

15,16,17,18 และหมู่ท่ี 20)  
    งดออกเสียง    4     เสียง  (ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิก

        สภาฯ หมู่ที่ 19,21) 

5.1.12 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                          
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด เส้นอนามัยแก่งสีเสียด – 
หนองปรือ  งบประมาณ ที่ โอนลด จำนวน   350 ,000 .- บ าท                   
และโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565              
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด            
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  9 
บ้านบะเจริญ สาย SML งบประมาณที่โอนลด จำนวน  350 ,000.- 
บาท (เอกสารหมายเลข 13) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

 

 

/หลักการ… 
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หลักการ 
 ขอความเห็นชอบอนุมัติ โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง            
งบลงทุน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง                
สิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
หมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสียด เส้นอนามัยแก่งสีเสียด - หนองปรือ งบประมาณที่       
โอนลด จำนวน  350,000.- บาท  และในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสริมเหล็ก หมู่ที่  9 บ้านบะเจริญ สาย SML งบประมาณที่โอนลดจำนวน  
350,000.- บาท     

 
 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความประสงค์

จะโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็น             
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3 บ้านแก่งสีเสียด              
เส้นอนามัยแก่งสี เสียด - หนองปรือ งบประมาณที่ โอนลด จำนวน  
350,000.- บาท  และโอนลดในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ สาย SML งบประมาณที่โอนลดจำนวน  
350 ,000.- บาท  ไป เพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานก่ อส ร้ า ง  งบ ดำเนิ น งาน  ห มวดค่ า ใช้ ส อย  ป ระ เภ ทรายจ่ าย                      
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้           
มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 
กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ            
โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

 

 

/1.โอนลดแผนงาน... 
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โอนลด โอนเพิ่ม 

1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจา่ย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต           
เสรมิเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านแก่งสีเสยีด  
เส้นอนามัยแก่งสีเสียด – หนองปรอื 
งบประมาณอนุมัติ  350,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน  350,000.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด  350,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือ  0.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 230/244  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย                    
ประเภทรายจา่ย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              
งบประมาณอนุมัติ  500,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน  937,160.- บาท 
งบประมาณที่รับโอนเพิ่ม 700,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือ  1,637,160.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 216/244 

2 

แผนงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจา่ย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ            
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต          
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ สาย SML  
งบประมาณอนุมัติ  350,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน  350,000.- บาท 
งบประมาณที่โอนลด  350,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือ  0.- บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 235/244 

 รวมโอนลด 2 รายการ จำนวน  700,000.- บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนลด 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็น           
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3 บ้านแก่งสีเสียด             
เส้นอนามัยแก่งสี เสียด – หนองปรือ งบประมาณที่ โอนลด จำนวน  
350,000.- บาท  และเห็นชอบโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ .2565  ในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา            
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย             
ค่ าก่ อส ร้ างสิ่ งส าธารณู ปการ เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า โครงการก่ อส ร้ า ง             
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบะเจริญ สาย SML งบประมาณ          
ที่โอนลด จำนวน  350,000.- บาท โปรดยกมือ 

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

5.1.13 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  
850,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน (เอกสารหมายเลข 14) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  850,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล 

สระขวัญ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 ,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
110 กิ โลวัตต์  ขับ เคลื่ อน 2 ล้อ แบบดับ เบิ้ ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณจำนวน  850,000.- บาท  เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่มียานพาหนะ             
เพ่ือประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจสถานประกอบการในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตรวจเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลงพ้ืนที่ตรวจติดตามงานขยะมูลฝอย 
ตลอดจนภารกิจงานในด้านอ่ืน ๆ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง
โอนประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  

 
/ซึ่งตามระเบียบ… 
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 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การจัดซื้อครั้งนี้ใช้ราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564  โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 

     3) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
               (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป 
               (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
             (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
               (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
       สำหรับรายละเอียดการโอน มีดังนี้ 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสุข                
งบลงทุน หมวดค่าครภุณัฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน  850,000.- บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 1 คนั 

1 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/            
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร         
ส่วนตำบล 
งบประมาณอนุมัติ 90,720.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 32,434.84.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 24,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 8,434.84.-  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที่ 8/244 

2 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 2,717,100.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน 293,864.85.-  บาท 
งบประมาณที่โอนลด 180,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 113,864.85.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 9/244 

 

/3.โอนลดแผนงาน… 
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3 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจำ)           
ประเภทรายจา่ย เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน่ 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 16,810.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 16,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 810.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 10/244 

4 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจำ)           
ประเภทรายจา่ย เงินประจำตำแหน่ง 
งบประมาณอนุมัติ 200,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 33,370.97.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 25,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 8,370.97.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 11/244 

5 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจำ)           
ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 
งบประมาณอนุมัติ 511,380.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 106,390.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 40,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 66,390.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 12/244 

6 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบดำเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน           
ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ 500,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 350,000.- บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 250,347.53.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 230,347.53.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 13/244 

 

/7.โอนลดแผนงาน… 
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7 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบดำเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย          
ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้
ลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น  ๆเพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจกัร 
งบประมาณอนุมัติ 300,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 27,937.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 7,937.-  บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 17/244 

8 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิตแิละ
วิชาการ งบดำเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย          
ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 32,848.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 12,848.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 41/244 

9 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบดำเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน          
ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 30,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 49/244 

10 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบดำเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน          
ประเภทรายจา่ยค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 20,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 49/244 

/11.โอนลดแผนงาน… 
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11 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  งบดำเนินงาน หมวดคา่ใช้สอย          
ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 30,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 71/244 

12 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  งบดำเนินงาน หมวดคา่วสัดุ          
ประเภทรายจา่ยวสัดุคอมพิวเตอร ์
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 20,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 77/244 

13 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  งบดำเนินงาน หมวดคา่วสัดุ          
ประเภทรายจา่ยวสัดุเครื่องดับเพลิง 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 100,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 40,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 40,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 78/244 

14 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  งบดำเนินงาน หมวดคา่วสัดุ          
ประเภทรายจา่ยวสัดุจราจร 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 200,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 22,250.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 2,250.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 78/244 
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15 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  งบดำเนนิงาน หมวดค่าวัสดุ          
ประเภทรายจา่ยวสัดุก่อสรา้ง 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.-  บาท 
งบประมาณโอนเพิม่ 100,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 87,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 80,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 7,000.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 107/244 

16 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  งบดำเนนิงาน หมวดค่าวัสดุ          
ประเภทรายจา่ยวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 30,000.- บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 108/244 

17 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ  เพื่อจา่ยเป็น   
ค่าโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 168/244 

18 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ  เพื่อจา่ยเป็น 
ค่าโครงการสรา้งภูมิคุ้มกนัและปอ้งกนัปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอกสถานศึกษา 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 30,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 169/244 

/19.โอนลดแผนงาน… 
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19 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ  เพื่อจา่ยเป็น  
ค่าโครงการอบรมส่งเสรมิประชาธปิไตยในชมุชน 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 170/244 

20 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 171/244 

21 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ยวสัดสุำนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 30,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 172/244 

22 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน งบดำเนนิงาน 
หมวดคา่วสัดุ ประเภทรายจา่ยวสัดุคอมพิวเตอร ์
งบประมาณอนุมัติ 20,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 20,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 20,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 173/244 
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23 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ งบดำเนินงาน         
หมวดคา่ใช้สอย ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกับการ
ปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ย       
อื่น ๆ เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการจดังานประเพณี         
วันเข้าพรรษา 
งบประมาณอนุมัติ 30,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 30,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 30,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
งบประมาณ พ.ศ.2565 หนา้ที่ 178/244 

24 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  
งบดำเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่ง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอืน่ ๆ  
เพื่อจา่ยเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 35,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 35,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี      
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที ่188/244 

25 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  
งบดำเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย            
ค่าบำรุงรกัษาและซอ่มแซม 
งบประมาณอนุมัติ 5,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 5,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 5,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี      
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที ่189/244 

26 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  
งบดำเนนิงาน หมวดค่าวสัด ุประเภทรายจา่ย 
วัสดสุำนักงาน 
งบประมาณอนุมัติ 15,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 15,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 15,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี      
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที ่190/244 
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46 
 

ต้ังจ่ายเปน็รายการใหม ่ โอนลด 
 

27 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว  
งบดำเนนิงาน หมวดค่าวสัด ุประเภทรายจา่ย 
วัสดคุอมพวิเตอร ์
งบประมาณอนุมัติ 10,000.-  บาท 
งบประมาณกอ่นโอน 10,000.-  บาท 
งบประมาณทีโ่อนลด 10,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือ 0.- บาท 
ปรากฏในข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี      
งบประมาณ พ.ศ.2565 หน้าที ่191/244 

 รวมโอนลด 27 รายการ จำนวน 850,000.- บาท 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ  

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน  850,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)             
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โปรดยกมือ 

 

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

5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานอุตสาหกรรม             
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลสระข วัญ  งบป ระมาณ อนุ มั ติ  จ ำน วน  450,000.- บาท              
(เอกสารหมายเลข 15) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมชาย  ลับแล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ    การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4)  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก            
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

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

         กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย 
เงินแล้ว หากไม่ ได้ดำเนินการหรือมี เงิน เหลือจ่ายจากเงินดังกล่ าว                  
ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอญัตติต่อ                  
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เชิญครับ 

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

หลักการ 
 ขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่ งก่อสร้าง ประเภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
ก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ          
งบประมาณจำนวน 450,000.- บาท  

 
 
 
 

เหตุผล 
ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความ

ประสงค์ขออนุมัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ           
พ .ศ. 2565 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง            
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคาร
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  งบประมาณจำนวน 
450,000.- บาท เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในโครงการฯ ดังกล่าว            
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป ซึ่งตาม 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 59 วรรคแรก กำหนดว่า “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน            
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา          
หนึ่งปี” เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงต้องเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  โปรดยกมือ     
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ  

กัน เงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .  2565 
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้า ง  งบลงทุน  หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่ งก่อสร้า ง  ปร ะ เภท
รายจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็น       
ค่าโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงานองค การบริหาร          
ส วนตำบลสระขวัญ งบประมาณอนุมัติ จำนวน 450,000. - บาท 
โปรดยกมือ 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

นางรจณา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20  ก่อนอื่นดิฉันก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

ที่นำดินลูกรังไปซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่แตกให้กลับมาใช้งานได้ ส่วนเรื่อง
จะแจ้งต่อคณะผู้บริหาร มีอยู่สามเรื่อง เรื่องแรกเรื่องถนนเส้นหลักชำรุด 
เนื่องจากท่อน้ำแตกทำให้ถนนเป็นหลุมลึก จึงอยากของบประมาณในการ
ซ่อมแซม เรื่องที่สอง ถนนลาดยางเส้นหมู่ที่ 20 เชื่อมหมู่ที่ 1 ถนนชำรุด
ตลอดเส้นการสัญจรเกิดความลำบาก อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ         
ช่ วยลงดำเนินการแก้ ไขซ่อมแซม  เรื่องที่ สาม เสียงตามสายชำรุด              
เวลาประชาสัมพันธ์ ชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร อยากให้ทาง อบต.           
เร่งดำเนินการซ่อมแซมใหด้้วยค่ะ 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านอุ่นครับ 
ประธานสภาฯ    

นายอุ่น มุ่งด ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ผมต้อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้นำดินลูกรังไปลงทางเข้าหน้าวัดบะเจริญ  

จำนวนสองเที่ยว ส่วนงบประมาณของหมู่บ้านถ้าเอามาลงให้ขอลูกรังที่มี           
สีเข้มหน่อยนะครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านวัฒนาครับ 
ประธานสภาฯ    

นายวัฒนา ด่านชนะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา ด่านชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  ตามที่สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20 ได้แจ้งไปนั้น เรื่องถนนเส้นหมู่ที่ 20 เชื่อม 
    หมู่ที่ 1 ถ้าผมไม่พูดก็จะยังไงอยู่ ซึ่งถนนเส้นนี้ผมก็เคยใช้สัญจรและเห็นว่า 

มันชำรุดจริง ส่วนเรื่องของลูกรังที่ เพ่ือนสมาชิกบอกให้รอไปก่อนนั้น              
เมื่อฝนทิ้งช่วงแล้วค่อยลงลูกรัง ถ้ายังไงแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการให้ด้วย
ครับ เนื่องจากถนนชำรุดมาก เพราะมีรถบรรทุกของหนักวิ่งเป็นจำนวนมาก 
ซึ่งถนนเส้นนี้เชื่อมต่อทั้งหมู่ที่ 20 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8  ถ้าเพ่ือนสมาชิก 
พอมีงบลูกรังก็อยากให้แบ่งมาลงให้เส้นนี้บ้างครับ สำหรับเรื่องการต่อเติม
ศาลากลางบ้านผมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ มากครับ และเรื่อง         
การก่อสร้างห้องน้ำนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่
พนักงานและประชาชนและยังเป็นหน้าตาของ อบต. ก็อยากให้ท่านธนชาต 
นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภา อบต.ใหม่อีกครั้งครับ  

    

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านสมชายครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสมชาย ปิตะคำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3   สำหรับหมู่ที่ 3 มีความเดือดร้อนและขอแจ้งกับทางคณะผู้บริหารองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญสามเรื่องด้วยกันครับ เรื่องแรก ถนนเส้นนิสสัน 

เชื่อมบ้านแก่งสีเสียด ถนนเกิดการชำรุดเนื่องจากน้ำท่วมทำให้น้ำกัดเซาะ
ไหล่ทางไปหมด ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาถนนเส้นนี้ครับ             
เรื่องที่สองขอความอนุเคราะห์เบิกยางมะตอยเพ่ิมอีก จำนวน 100 ถุง 
เรื่องท่ีสามขอความอนุเคราะห์ยืมครุภัณฑ์ท่ีตบยางมะตอยครับ  

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมขอแจ้งเรื่องของหมู่ที่ 20 ถนนลาดยางเส้นนี้ซึ่งยัง  

ไม่เต็มสาย และทางผมแจ้งไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรียบร้อยแล้ว และทาง อบจ.สระแก้ว ได้แจ้งมาว่าต้องรองบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ก่อนครับ เรื่องของหมู่ที่  3 จังหวัด
สระแก้วแจ้งว่าได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมาแล้ว        
ซึ่งจะเร่ง ดำเนินการให้ครับ ที่จริงถนนเส้นนิสสันเชื่อมมาบ้านแก่งสีเสียด
เป็นเขตรับผิดชอบทั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วและองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ วก็ไม่มี
งบประมาณในการซ่อมแซมและบอกว่าส่วนใหญ่ถนนเส้นนี้ชาวตำบล        
สระขวัญ เป็นผู้ ใช้ก็อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซม 

   

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านมงคลครับ 
ประธานสภาฯ    

นายมงคล พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19          
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ผมขอขอบคุณท่านนายกฯ และช่างไฟฟ้าที่มาขยายเขตไฟฟ้ารายทาง  

รวมทั้งการซ่อมแซมท่อระบายน้ำด้วยครับแต่ยังไม่ได้ถม และอยากขอ
งบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยครับ 

   

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านสมพรครับ 
ประธานสภาฯ    

นางสมพร สาพา   เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสมพร สาพา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ดิฉันก็ไม่มีเรื่องอ่ืน แต่จะขอตามเรื่องเดิมคือ เรื่องน้ำท่วมท่อระบายน้ำ           
    เส้นหน้าโรงเรียนเชื่อมบ้านหนองด้วง ซึ่งช่างได้ลงพ้ืนที่ไปดูแล้วแต่ช่าง  

แจ้งแล้วว่ามันอาจจะเป็นช่วงน้ำหลากทำให้เกิดน้ำท่วม แต่ตอนนี้ไม่ใช่           
ช่วงน้ำหลากน้ำก็ยังท่วมเหมือนเดิม อยากให้ทาง อบต.ช่วยแก้ไขปัญหา           
ให้ด้วยค่ะ   

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ เรื่องนี้ผมจะแจ้งให้กองช่างลงสำรวจอีกครั้งครับ 
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ    

นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ             
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  หมู่ที่ 16 เรื่องเสาโซล่าเซลล์ที่เอน ซึ่งช่างได้ลงไปดูแล้วก็อยากให้นำออกไป 

ไว้ในหมู่บ้าน เพราะอีกหลายซอยยังต้องการไฟฟ้าอยู่ ส่วนเรื่องก่อสร้าง
ห้องน้ำนั้นก็ต้องขออภัยด้วย ก็อยากให้ลดงบประมาณลงอีกนิดจะเท่าไร         
ก็ได้คะ่ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  

นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ผมจะให้ทางกองช่างประสานกับสมาชิกอีกครั้งว่าจะย้ายไป 

ไว้ตรงไหนครับ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านกฤษฎาครับ 
ประธานสภาฯ  

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ เลขานุการนายกฯ           
เลขานุการนายกฯ   เรื่องท่อน้ำแตกของหมู่ที่ 20 ผมได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้ให้ท่านสมาชิกมาเขียน 

คำร้อง และเมื่อผมได้เข้าร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสระขวัญ 
ท่านชโลทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้แจ้งช่างให้ไป
ประมาณการราคาในการดำเนินงานแล้วครับ เรื่องโซล่าเซลล์ทางผู้บริหาร
ได้แจ้งช่างโอไปประสานกับทางบริษัทท่ีรับไปซ่อมว่าจะยังไง ถ้าไม่ซ่อมจะได้
ให้ น ำของมาคืน และจะหาร้ าน ใหม่ มาดำเนิ นการซ่ อมแซมแทน            
เรื่องเสียงไร้สายของหมู่บ้ านก็มีขอมาอีก ซึ่ งผมก็ เคยแจ้งไปแล้วว่า        
เสียงไร้สายมันมีปัญหามาก และใช้งบประมาณในการซ่อมจำนวนมาก
สำหรับงบประมาณของหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 3 ไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะทาง
เราจัดให้ตามงบประมาณของท่านไม่ต้องกลัวไม่ได้ ฝากให้สมาชิกกับ
ผู้ใหญ่บ้านประสานกันว่าถ้าหมู่ไหนยังไม่มีความจำเป็นก็จะของบประมาณ
ไปให้กับหมู่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไปก่อน ลูกรังแต่ละหมู่จะได้หมู่ละ10 
เที่ยว ยกเว้นหมู่ที่  3 กับหมู่ที่  9 เนื่องจากได้รับงบประมาณในการ
ดำเนินการไปแล้ว ปลายปีก็จะลองหางบประมาณให้อีกครั้งว่าจะได้หมู่ละ
เท่ าไร เรื่องเปลี่ ยนโครงการในข้อบัญญั ติ อยากขอความร่วมท่ าน        
สมาชิกหมู่ท่ี 15 ไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15  ก่อนว่าจะยังไงครับ   
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นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในวาระนี้
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่าน           

ผมขอปิดการประชุมครับ 
   

ปิดประชุม เวลา  14.00 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สมชาย  ลับแล      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสมชาย  ลับแล) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                   (ลงชื่อ)            ลัดดา  อำนวย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นางสาวลัดดา  อำนวย) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
 

                                                    (ลงชื่อ)          ปรีชา บุญเหลี่ยม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นายปรีชา บุญเหลี่ยม) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

                                                    (ลงชื่อ)           สมพร  สาพา       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
  (นางสมพร  สาพา) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
 

  (ลงชื่อ)     เดชรัตน์ ประกอบเก็บ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                               (นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

 


