
 
 
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี 1    ประจําป  ๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี  19  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  09.3๐  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 

ผูมาประชุม   
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายประพงค  กุญชรนอย ประธานสภา อบต. ประพงค  กุญชรนอย  

๒ นายปญญา   ไยสวาง รองประธานสภา อบต. ปญญา   ไยสวาง  

๓ นายทองดา  สองเมือง สมาชิก อบต.หมูท่ี ๒ ทองดา  สองเมือง  

4 นายสวัสดิ์   ปานบุญเกิด สมาชิก อบต.หมูท่ี ๒ สวัสดิ์   ปานบุญเกิด  

5 นายไชโย  วงษศิลป สมาชิก อบต.หมูท่ี ๓ ไชโย  วงษศิลป  

6 นายสมพงษ  กัลยาบุตร สมาชิก อบต.หมูท่ี ๕ สมพงษ  กัลยาบุตร  

7 นายสมเกียรติ  ชาดวง สมาชิก อบต.หมูท่ี ๕ สมเกียรติ  ชาดวง  

8 นายอุดม  ศักดิ์อุบล สมาชิก อบต.หมูท่ี 6 อุดม  ศักดิ์อุบล  

9 นายแสวง   จันทะนา สมาชิก อบต.หมูท่ี ๗ แสวง   จันทะนา  

10 นายวัชรชัย  สุขวงศ  สมาชิก อบต.หมูท่ี ๘ วัชรชัย  สุขวงศ  

11 นายถวา  พันนารัตน สมาชิก อบต.หมูท่ี ๘ ถวา  พันนารัตน  

12 นางหนูนิตย  กลิ่นหอมออน สมาชิก อบต.หมูท่ี ๙ หนูนิตย  กลิ่นหอมออน  

13 นายเดือน  ภาไชย สมาชิก อบต.หมูท่ี ๙ เดือน  ภาไชย  

๑4 นายพลชัย  คนงาม สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๐ พลชัย  คนงาม  

๑5 นายชัยหาญ  ศรีใสแกว สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๐ ชัยหาญ  ศรีใสแกว  

16 นายศรี    ลาพา สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๒ ศรี    ลาพา  

17 นายพงศเพชร  วงษพรม สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๒ พงศเพชร  วงษพรม  

18 นายสกาย   สิงหคํา สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๓ สกาย   สิงหคํา  

๑9 นายบัวเรียน   มหัสกุล สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๔ บัวเรียน   มหัสกุล  

20 นายสัมฤทธิ์   ตนไทร สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๔ สัมฤทธิ์   ตนไทร  

21 นาย อนันต   อุนแสนสุข สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑๕ อนันต   อุนแสนสุข  

22 นายธัญเทพ   ธาตุไพบูลย เลขานุการสภาฯ ธัญเทพ   ธาตุไพบูลย  

 
/ผูไมมา... 
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ผูไมมาประชุม  
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑ นายเรียงศรี   บุตล ี สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑ ลาปวย 
 

ผูเขารวมประชุม   
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายทวน  ชางแคน นายก  อบต.  เขือน้ํา ทวน  ชางแคน  
2 นายพิเชษฐ  หม่ืนทิว รองนายก  อบต.  เขือน้ํา พิเชษฐ  หม่ืนทิว  
3 นายบุญมี  วงษลา รองนายก  อบต.  เขือน้ํา บุญมี  วงษลา  
4 นางลัดดาวัลย  มะรัตน รองปลัด อบต.เขือน้ํา  

รักษาราชการแทน   
ปลัด  อบต.  เขือน้ํา 

ลัดดาวัลย  มะรัตน  

5 พ.จ.อ.ไชยยนต  แกวหาวงค หัวหนาสํานักงานปลัด พ.จ.อ.ไชยยนต  แกวหาวงค  
6 นางกัลชนา  ธนัตพร ผูอํานวยการกองคลัง กัลชนา  ธนัตพร  
7 นายสุพจน  หริตกุล ผูอํานวยการกองชาง สุพจน  หริตกุล  
8 นางสาวนิตยา  สุราทิพย ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ นิตยา  สุราทิพย  
9 จ.ส.ต.เมธี  ไตรผักแวน ผู อํ านวยการกองสวัสดิการ

สังคม 
เมธี  ไตรผักแวน  

10 นางจินดารัตน  ภูธนกาล ผู อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง ส ง เ ส ริ ม
การเกษตร 

จินดารัตน  ภูธนกาล  

11 นางมะลิวัลย  ไววอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

มะลิวลัย  ไววอน  

12 นางสาวปริศนา  กุญชรนอย ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนฯ 

ปริศนา  กุญชรนอย  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

นายประพงค กุญชรนอย    เรียนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  และสมาชิกสภา 
ประธานสภาองคการ องคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  บัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล    
บริหารสวนตําบลเขือน้ํา เขือน้ํา  ไดมาครบองคประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด  ๒  การประชุมขอ ๒๕ แลว              
จึงขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1.1 ประชาสัมพันธประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลเขือน้ํา  เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขององคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 

 

นายประพงค กุญชรนอย    ประชาสัมพันธประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวน  
ประธานสภาองคการ ตําบลเขือน้ํา  เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
บริหารสวนตําบลเขือน้ํา   ขององคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  

 
 

/เม่ือวันท่ี... 
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เม่ือวันท่ี 20  สิงหาคม  2564 สภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ําไดมีมติ
เห็นชอบตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไปแลวนั้น บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา ไดประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายแลวและขอประชาสัมพันธใหทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขือน้ําทราบครับ 

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแลว 
(รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  
ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  เม่ือวันศุกรท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔             
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา)   

นายประพงค  กุญชรนอย    ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  อานรายงาน  
ประธานสภาองคการ   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3                      
บริหารสวนตําบลเขือน้ํา   ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  เม่ือวันศุกรท่ี  20  สิงหาคม                         

พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  (รายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขือน้ํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔                 
เม่ือวันศุกรท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔) 

นายธัญเทพ   ธาตุไพบูลย   อานรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาองคการ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  เม่ือวันศุกรท่ี 20  สิงหาคม            
บริหารสวนตําบลเขือน้ํา    พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายประพงค กุญชรนอย    ตามบันทึกรายงานการประชุมฯ ฉบับนี้  มีทานใดจะเสนอ 
ประธานสภา อบต.เขือน้ํา   หรือแกไข  หรือเพ่ิมเติมสวนใดหรือไม  (-ไมมี-)   

      เม่ือไมมี กระผมขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 
รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแลว  (รายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขือน้ํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป   พ.ศ. ๒๕๖๔  
เม่ือวันศุกรท่ี 20  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  ดวยครับ 

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
(รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  สมัยสามัญ                 
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  เม่ือวันศุกรท่ี  20  สิงหาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา 

๓.๑ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 
 

/นายทวน... 
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นายทวน  ชางแคน    เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 
นายกองคการ   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ   
บริหารสวนตําบลเขือน้ํา   พ.ศ. ๒๕๖๔   

หลักการ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  (โอนตั้งจาย
รายการใหม)  จํานวน  ๓ รายการ  งบประมาณ  ๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท  ดังนี้   

     รายการท่ี ๑ 

โอนเพ่ิม  (เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว)  (กองคลัง) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  

- จัดซ้ือชุดรับแขก 

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดรับแขก แบบแยกสวนพรอมโตะกลาง                    
รวมท้ังสิ้น ๔ ชิ้น ประกอบดวย ชุดรับแขกตัวยาว ๓ ท่ีนั่ง ๑ ตัว ชุดรับแขกตัวสั้น  
๑ ท่ีนั่ง ๒ ตัว โตะกลางหนากระจก ๑ ตัว  

 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนเพ่ิม ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๐ ๐ + ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๑ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน  ขนาด  18,000 บีทียู 
     ขนาด  18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆ  ละ  28,600  บาท   
     เปนเงิน 85,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
     ท่ัวไป) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้ 
     1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู แบบแยกสวน  
     2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการทําความเย็น  
     ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง 
     มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
     4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น 
     และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
     5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
 
 

/6)การจัดซ้ือ... 
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     6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3)  
     นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควร 
     พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม 
     ฤดูกาล (SEER) สงูกวา 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว  ทอทองแดงไปกลับ 
     หุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกนิ 15 เมตร 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๘๕,๘๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ - ๒,๕๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๒ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน  ขนาด  30,000 บีทียู   
    ขนาด  30,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆ  ละ  42,200  บาท   
    เปนเงิน 160,800  บาทตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
    ท่ัวไป) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้ 

     1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู แบบแยกสวน  
     2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
     3) เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการทําความเย็น  
     ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรอง 
     มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  
     4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น 
     และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
     5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
     6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3)  
     นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควร 
     พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงาน 
     ตามฤดูกาล (SEER) สงูกวา 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ 
     หุมฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไมเกนิ 15 เมตร 
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๑๖๐,๘๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ 

 

/โอนลด… 



 -๖- 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๓ 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ

แขวน ขนาด  13,000 บีทียู   
     ขนาด  13,000 บีทียู จํานวน  3 เครื่องๆ  ละ  23,000  บาท   
     เปนเงิน 69,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
     ท่ัวไป) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ดังนี้ 
     1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู แบบแยกสวน  
     2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  

     4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น 
     และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
     5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
     6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3)  
     นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควร 
     พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงาน 
     ตามฤดูกาล (SEER) สงูกวา 
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว 
     ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกนิ 15 เมตร 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๖๙,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐.๐๐ ๐ 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๔ 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * พรอมเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA  
     ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) รายละเอียดคุณลักษณะ 
     พ้ืนฐาน ดังนี้ 
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก  
     (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.8 GHz 
     และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน การ 
     ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

    /-หนวย... 



 -๗- 

      
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory A159 
     รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
     - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ 
     ดีกวา ดังนี้ 
     1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาด 
     ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง  
     แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลัก 
     ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจํา 
     หลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  
     หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย 
     กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
     - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
     - มีชองเชื่อมตอระบบ 
     เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
     หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
     - มีแปนพิมพและเมาส 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
     เครื่องสํารองไฟไฟฟา  ขนาด  800 VA 
     - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  800  AV (480 Watts) 
     - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที 
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ - ๒,๕๐๐.๐๐ ๐ 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๕ 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   

หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑการศึกษา 
- โครงการติดตั้งสนามเด็กเล็นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมอุปกรณ  

     เพ่ือจายเปนคาติดตั้งสนามเด็กเล็นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมอุปกรณใหกับศูนย 
     พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2  แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอและศูนยพัฒนาเด็ก 
     เล็กวัดลําดวนตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอน 
     วัยเรียนและประถมศึกษา   
      [แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  
     เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2562 หนา  16  ขอ 9] 

/งบประมาณ... 



 -๘- 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - ๒,๐๐๐.๐๐ ๐ 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๖ 
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

       เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่ง 
     ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและ 
     เผยแพร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ    
     -  คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  168,000  บาท 
     -  คาเชาท่ีราชพัสดุในการผลิตน้ําประปาใหกับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 

อุดรธานี  ตั้งไว  45,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย  งานกิจการประปาเพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการตรวจคุณภาพ
น้ําประปา ตามมาตรา 66 มาตรา 67มาตรา  68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
พ า ณิ ช ย   ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ ป า   [แ ผ น พั ฒ น า
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  288  ขอ 1] 
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๒๑๓,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๑๐๐.๐๐ - ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๑๐๐.๐๐ 

     จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจาย  เปนเงิน  ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท   

     รายการท่ี ๒ 

โอนเพ่ิม  (เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว)  (กองคลัง) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  

- ตูนิรภัย 
 

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูนิรภัยชนิดกันไฟ รหัส  ๒  กุญแจ  
     ขนาด กวาง  ๕๙๐  มม. ยาว ๕๕๑  มม. สูง  ๗๖๐  มม. น้าํหนัก  ๑๕๐  กก.   
     มีมาตรฐาน  มอก.  
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนเพ่ิม ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๐ ๐ + ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ 

      

/โอนลด… 



 -๙- 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๑ 
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

       เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาตักสิ่ง 
     ปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คาโฆษณาและ 
     เผยแพร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ    

-  คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  168,000  บาท 
-  คาเชาท่ีราชพัสดุในการผลิตน้ําประปาใหกับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 
อุดรธานี  ตั้งไว  45,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ

พาณิชย  งานกิจการประปาเพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการตรวจคุณภาพ
น้ําประปา ตามมาตรา 66 มาตรา 67มาตรา  68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
พ า ณิ ช ย   ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ ป า   [แ ผ น พั ฒ น า
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  288  ขอ 1] 

 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๒๑๓,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๑๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๑๐๐.๐๐ 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๒ 
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

-  คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงทรายกรอง  ถาน  ระบบประปา/ระบบผิวดิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงทรายกรอง  ถาน  ระบบประปา/ระบบ
ผิวดิน ตามมาตรา  66    มาตรา  67  มาตรา  68  แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการ
พ า ณิ ช ย   ง า น กิ จ ก า ร ป ร ะ ป า   [แ ผ น พั ฒ น า
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  288  ขอ 3] 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ - ๓,๐๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ 

     จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจาย  เปนเงิน  ๒๓,๐๐๐.๐๐  บาท   

   

 

รายการท่ี ๓… 



 -๑๐- 

     รายการท่ี ๓ 

โอนเพ่ิม  (เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว)  (กองชาง) 
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน   
หมวดท่ีดินสิ่งกอสราง  ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  

- โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 

     เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา ใหมี 
     ความพรอมในการรองรับการใหบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ และ 
     เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอหนวยงาน  
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนเพ่ิม ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๑๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ + ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

     โอนลด 

     รายการท่ี ๑ 
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
-  คาใชจายในการตรวจคุณภาพน้ําประปา   

     เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการตรวจคุณภาพน้ําประปา ตาม 
     มาตรา 66 มาตรา 67มาตรา  68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลบัญญัติสภา 
     ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ 
     ท่ี  7)  พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
     งานกิจการประปา  [แผนพัฒนา 
     ทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 - 2565  หนา  288  ขอ 1] 
 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณคงเหลือกอนโอน โอนลด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 

๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ - ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐ 

  จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจาย  เปนเงิน  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท   

ขอระเบียบกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวด  ๔  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของ  สภาทองถ่ิน 

   

 

ดังนั้น... 

 

 



 -๑๑- 

 

  ดังนั้น  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาองคการบริการสวนตําบลเขือน้ํา  
เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวนเงิน  ๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
 

นายประพงค กุญชรนอย   ตามท่ีผูบริหารทองถ่ินไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  
ประธานสภาองคการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน ๑ รายการ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
บริหารสวนตําบลเขือน้ํา  ตําบลเขือน้ําทานใด มีขอสงสัยและขอซักถามหรือไม (-ไมมี-) เม่ือไมมี กระผมขอมติท่ี 

ประชุม ดวยครับ 
มติท่ีประชุม มีมติ  -เห็นชอบ- 

เรื่อง  ๓.4 ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564  
 

เห็นชอบ...........20..........  เสยีง 
ไมเหน็ชอบ..............     ... เสยีง 
งดออกเสียง........0.......   . เสยีง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
นายประพงค กุญชรนอย    มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  มีเรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภา อบต.เขือน้ํา ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ําอีกหรือไม  เรียนเชิญครับ 
นายทวน  ชางแคน  ขอขอบคุณทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ําและ  
นายก อบต.เขือน้ํา สมาชิกสภาองคการบริการสวนตําบลเขือน้ําท่ีไดรับหลักการและอนุมัติเพ่ือตรา

เปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565  
นางลัดดาวัลย  มะรัตน  ในนามตัวแทนพนักงานทุกทาน ขอขอบคุณสภาองคการบริหารสวน 
รองปลัด อบต.เขือน้ํา ตําบลเขือน้ําทุกทาน ท่ีไดอนุมัติงบประมาณในการกอสรางอาคารสํานักงานหลัง 
รักษาการ ปลัด อบต.เขือน้ํา ใหม เพ่ือใหมีความสะดวกในการปฏิบัติงานข้ึนและสามารถตอนรับพ่ีนอง

ประชาชนท่ีมารับบริการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายประพงค กุญชรนอย    มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  มีเรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาองคการ   ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ําอีกหรือไม 
บริหารสวนตําบลเขือน้ํา   (-ไมมี-) 

เม่ือไมมีเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม  เปนอันวาการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขือน้ํา ไดดําเนินการมาครบถวนตามระเบียบวาระการประชุมสภา 
องคการบริหารสวนตําบลเขือน้ําแลว  กระผมในนามประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขือน้ํา  ตองขอขอบคุณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  รวมท้ังหัวหนาสวนราชการ   
ตลอดจนผูเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ําทุกๆ ทาน                    
ท่ีไดมาประชุมในวันนี้   โดยพรอมเพรียงกัน  กระผมขอปดประชุมครับ 
 
 
 
 

/เลิกประชุม... 



 -๑๒- 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 
 
 

(ลงชื่อ)                      ผูจดรายงานการประชุม 
             (นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย)  
 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  

 
 
 

(ลงชื่อ)                          ผูรับรองรายงานการประชุม 

 
            (นายประพงค  กุญชรนอย) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  สภาองคการบริหารสวนตําบล
เขือน้ํา  ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา       
สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี  ๑  เ ม่ือวันจันทร ท่ี  20  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔                       
เวลา  09.3๐  น.  แลว 

 
 
 

ลงชื่อ           ประธานกรรมการฯ 
               (นายศรี    ลาพา)  
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา  

 
 
 
ลงชื่อ    กรรมการฯ ลงชื่อ     กรรมการและเลขานุการฯ 
      (....นายอนันต   อุนแสนสุข....)   (..........เรียงศรี บุตรลี..........) 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขือน้ํา 
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