
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี ๒๕61 

วันจันทร์ที่  30  เมษายน  2561 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
*************************************** 

รายนามผู้เข้าประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ ทวีศักดิ์        สุระศร  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ สามารถ       เษมฉัตร  
๓ นางเขมานันท์     วรทรัพย์ เลขานุการสภาฯ เขมานันท์     วรทรัพย์  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑ เยียด           ศุภผล  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒ ชุติมันต์        วิชาเฟื่อง  
๖ นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ นอน           พะงาตุนัด  
๗ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓ บุปผา ภาสดา  
๘ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ อ านวย        สุขทวี  
๙ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ ลอยทอง ศุภผล  

๑๐ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕ เสาวภา        ส าราญกาย  
๑๑ นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖ ซ่ือ             โชเมืองดี  
๑๒ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗ สมศักดิ์ เสือมาก  
๑๓ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ จินดา          นาคเขียว  
๑๔ นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘   ขาด 
๑๕ นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ มุยหลี       มานุมูลัด  
๑๖ นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙ เชิญ           ปลายด่วน  
๑๗ นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ จงคิด          เชนุยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายนาม... 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายพิเชฐ                 บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. พิเชฐ            บุญประสิทธิ์  
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง ภูรีรัตน์ สดมสุข  
3 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง สุพรรณ พรหมสวัสดิ์  
4 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา พิเชษฐ์ บุญเกิด  
5 นางสาวพรรณวรัท   ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล พรรณวรัท ชาญเจริญ  
6 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตรา สุระศร  
7 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ วลัยลักษณ์ จารุธาดา  
8 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ นราศักดิ์ พะงาตุนัด  



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61  
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
----------------------------------------- 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภา ฯ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  พ.ศ .  
๒๕๔๖)   ตามความนัย หมวด ๒  ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   จึงประกาศ
ก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕61  ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน  
๒๕61  ทั้งน้ี  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔)  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61  บัดน้ี
ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า ขณะน้ีองค์ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เปิด
ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสมัยสามัญ สมัยที่ 2(ครั้ งที่ 2)  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวเปิดการประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้ งที่  2)  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 
สาระส าคัญของวาระน้ี คือเรื่องความเห็นชอบเปล่ียนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และขอบคุณทุกท่าน ที่ได้น าสุนัขและ
แมว มาท าหมัน ตามโครงการฯ ครับ ในวันน้ีมีสมาชิกฯ ขาดการประชุม 1 
ท่าน คือ นางสาว  รินดา แสวงสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หมู่ที่ 8 บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทดับุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ณ 
บัดน้ี    

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2561  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561  ได้จัดท าและส่งให้ท่าน
สมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการ
เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2    
(ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 
2561 เม่ือวันที่ 23 เมษายน  2561 ด้วยคะแนนเสียง   14  เสียง   

 ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    3.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิน่สีป่ี  
    (พ.ศ. 2561 – 2564) 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที ่3.1 น้ี เป็นเรื่องการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 
 

/ระเบียบกระทรวง... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  
ข้อ  ๒๒  เพือ่ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีได้ โดยให้ด า เนินการตาม
ข้ันตอน ดังน้ี 
 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท า
รา่งแผนพัฒนา ท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ิน พิจารณา
รา่งแผนพัฒนาส่ีปีที่ เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (๓)  ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา ท้องถ่ินส่ีปีที่ 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ี ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลง 
 เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อให้ความเหน็ชอบก่อนแล้วผู้บริหารทอ้งถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ตอ่ไป ในส่วนของรายละเอียดของการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
แผนพัฒ นา ส่ีปี  ( พ . ศ .  256 1  – 25 64 )  ข อม อบ ห ม า ย ใ ห้             
นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช้ีแจง คะ 

นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลประทัดบุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ครั้งที่  3 
 

รายละเอียดแผนพัฒนา ฯ เดิม 
 

รายละเอียดแผนพัฒนา ฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 

 ช่ือโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ช่ือโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ 
1 โครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้าน
ภูมิกันดาร หมู่ที่ 5   

   

วางท่อระบายน้ า ศก. 1.00 x 1.00 
ม. จ านวน  20  ท่อน พร้อมถมดิน
ขนาดกว้าง 8.00 ม.  ยาว 7.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 2.30  ม. 3 จุด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียด
ตามแบบรูปที่ อบต.ประทัดบุก าหนด 

120,000 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง 
บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5   
 

วางท่อระบายน้ า ศก. 1.00 x 1.00 ม. 
จ านวน  20  ท่อน พร้อมถมดินขนาดกว้าง 
8.00 ม.  ยาว 7.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.30  
ม. 3 จุด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  รายละเอียดตามแบบรูปที่อบต.
ประทัดบุก าหนด 
 

282,000 

2 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กกั้นที่สาธารณะ 

บ้านพนม หมู่ที่ 7 

ขนาดความสูงของรั้ว 1.70 ม. ยาว
รวม 97.00 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 

67.00 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 30.00 ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่
อบต.ประทัดบุก าหนด  

181,000 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 

ขนาดความสูงของรั้ว 1.70 ม. ยาวรวม  
146 ม.  ช่วงที่ 1 ยาว 71.00 ม.  ช่วงที่ 

2 ยาว 75.00 ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม

แบบรูปที่อบต.ประทัดบุก าหนด  

291,000 

 
 
  
 /นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ที่ประชุมต้องการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 

2564)หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้วยคะแนนเสียง   14  
เสียง   

 ไม่เห็นชอบ –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ขณะน้ีได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม  

เพื่อให้ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งใน
เวลา 13.00 น. 

 

    -พักการประชุม- 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 บัดน้ีได้ตรวจสอบองคป์ระชุมแล้วปรากฏว่า องค์ประชุมสภาองคก์ารบรหิาร    

ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    3 .2  ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
    พ.ศ. 2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในระเบียบวาระที่ 3.2 น้ี เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ   

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     

/ตามระเบียบ... 
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    ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  
    พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถ่ิน 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ทา่นเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ในส่วนรายละเอียด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ . 2561 มอบหมายให้  นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข
ผู้อ านวยการคลัง และนายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา เป็นผู้ช้ีแจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
              ขอโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561  ส านักปลัดองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทดับุ ขอโอนลด ดังน้ี 

           1.1  ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน บริหารงานทั่วไป     งาน 
    บริหารทั่วไป   หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ประเภท เงินเดือนนายก/
    รองนายก  ตั้งไว้  390,630  บาท  ขอโอนลด  349,000 บาท   
    คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 41,630 บาท   

         โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับุ  
                   (1) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
    ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด   ค่ าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  
    อาคารต่าง  ๆ   รายการ   ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้ง
    เหล็กดัดอาคารที่ท าการ อบต.ประทดับ ุ ตั้งไว้ 37,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
    ค่าปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดอาคารที่ท าการ อบต.ประทัดบุ    
    หน้าต่างวงกบอลูมิเนียม    ขนาด 2.90 x 1.83  เมตร  จ านวน  2  ชุด  
    และติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 2.90 x 1.83 เมตร  จ านวน  2  ชุด 
    รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด    
 
 
     

/(2)ด้านการ... 
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     (2) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
    ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  
    อาคารต่าง  ๆ   รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมห้องน้ าหลังอาคาร
    ส านักงาน อบต.ประทัดบุ  ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
    ห้องน้ าหลังอาคารส านักงาน อบต.ประทัดบุ  ติดตั้งโถส้วมแบบน่ังราบ 
    จ านวน 6 ชุด   ประตู pvc  ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร   จ านวน 6 ชุด  
    หลอดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 11 ชุด และอ่ืน ๆ  รายละเอียดตามแบบ
    แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด    
                   และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ     
                      (1)  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
    ไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง 
    สาธารณูปโภค รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
    เหล็กพร้อมถมดินปรับเกล่ียแต่ง   บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตั้งไว้  282,000  
    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
    พร้อมถมดินปรับเกล่ียแต่ง   บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5   วางท่อระบายน้ า 
    คสล.ศก. ขนาด 1.00 x 1.00  เมตร จ านวน 3 จุดๆละ 2 แถว ๆ ละ 10 
    ท่อน รวม 60 ท่อน และถมดินพร้อมปรับแต่ง ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 
    8.00เมตร สูง 2.30 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
    รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน บริหารงานทั่วไป     งาน บริหาร
ทั่วไป   หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ประเภท เงินเดือนนายก/รอง
นายก  ตั้งไว้  390,630  บาท  ขอโอนลด  349,000 บาท  คงเหลือ
งบประมาณทั้งสิ้น 41,630 บาท   
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ 

 (1) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  
อาคารต่าง  ๆ   รายการ   ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหนา้ต่างและตดิตัง้
เหล็กดัดอาคารที่ท าการ อบต.ประทัดบุ  ตั้งไว้ 37,000  บาท 

 2) ด้านการเศรษฐกิจ   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท   

 
/อาคารต่างๆ... 
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 อาคารต่าง  ๆ   รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมหอ้งน้ าหลงัอาคาร
ส านักงาน อบต.ประทัดบุ  ตั้งไว้ 30,000 บาท   
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 3)ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณปูโภค 
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็พร้อมถม
ดินปรับเกลี่ยแต่ง   บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตั้งไว้  282,000  บาท   

 ด้วยคะแนนเสียง   14  เสียง   ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
             กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอโอนลด ดังน้ี 

              2.1   ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน  
    งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ   
    รายการ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบล
    ประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้ 132,000 บาท  เพื่อจ่าย
    เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านพนม หมู่ที่ 7  
    ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
    โครงการ     รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
    ขอโอนลด  110,000 บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 22,000 บาท   
                     โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ     
                      (1)  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งา น
    ไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง 
    สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่ 
    สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
    ตั้งไว้  181,000  บาท ขอโอนเพิ่ม 110,000 บาท  รวมงบประมาณ
    ทั้งส้ิน  291,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่
    สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดความสูงรั้ว 1.70 เมตร ยาวรวม 97.00 
    เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 67.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 30.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
    ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
    ส่วนต าบลก าหนด   
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  

มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ 2 ครับ 

 /มติประชุม... 
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มติที่ประชุม    อนุมัติโอนงบประมาณ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ    รายการ โครงการ
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอ
ปราสาท จังห วัดสุรินทร์   ตั้ ง ไ ว้ 132 ,000 บา ท  ขอโอนลด  
110,000 บาท  คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 22,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นที่สาธารณะ บ้าน
พนม หมู่ที่ 7  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้  
181,000  บาท ขอโอนเพิ่ม 110,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
291,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียง   14  เสียง   ไม่รับรอง –  เสียง   

 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องอื่นๆ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใด มีเรื่องที่น าเสนอในวาระอ่ืนๆ น้ี ขอเชิญครับ  
นายนอน  พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผม นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 
ขอแจ้งเรื่องท่อแตก ตรงที่นานายฮีบ วิชาเฟื่อง ถนนสายตะวันตกบ้าน
สระกอร์ไปบ้านจบก และขอแจ้งในเรื่องการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนขอใหร้บี
ด าเนินการ  หากหมู่ไหนเดือดร้อนมากๆ ขอให้แก้ไขก่อน ครับ 

นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 9
ขอสอบถาม ในเรื่องถนนสายหนองระไซ มีการขุดดินเอาถนนออกไป
ครึ่งหน่ึงแล้ว อยากให้มีการปรับปรงุซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้งานได้
เหมือนเดิมครับ  

นางชุติมันต์  วิชาเฟื่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 2 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา  

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 
 /ดิฉัน... 
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ดิฉัน นางชุติมันต์  วิชาเฟื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 2 
ขอสอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ของนายประสิทธิ์  สาคเรศ  บริเวณ
บ่อจระเข้  ระยะทางประมาณ ๕๐๐  เมตร คะ   

นายทวีศักดิ์   สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    งบประมาณไฟฟ้าจะอุดหนุนได้หลังคาเรือนละ ๕๐,๐๐๐  บาท  มี ๒  
    แนวทาง  ๑. การไฟฟ้าอุดหนุน ๒.เจ้าของบ้านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

    ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที ่1 
    ขอแจ้งในเรื่องของบ่อจระเข้ มีประชาชนในพื้นที่แจ้งว่า มีจระเข้หลุดออก
    จากบ่อเล้ียงด้วย ไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะ แต่ฝากระมัดระวังคะ  
นายทวีศักดิ์   สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้า
    ส่วนทุกส่วน ที่ได้ร่วมประชุมช้ีแจงตอบข้อซักถามต่างๆ ผมขอ ปิดประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) 
    ประจ าปี 2561  

ปิดประชุม  ๑4.0๐  น. 
 

 
 
 

(นางเขมานันท์  วรทรัพย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 

  (นายลอยทอง  ศุภผล)    (นายมุยหลี  มานุมูลัด)           (นางบุปผา ภาสดา)   
คณะกรรมการตรวจบันทึก     คณะกรรมการตรวจบันทึก      คณะกรรมการตรวจบันทึก 

 
 
 

 
(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


