
 
                                          
 
 
                         
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง  รับรองรายงานประชุมสภาองค์การส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
เม่ือวันที่  26  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64 

------------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 และ ข้อ ๓๓, ข้อ ๓๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้จัดการเลือกตั้งสม าชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจาก 
ต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 34 วรรคสอง จึงได้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รบัทราบ และผู้สนใจสามารถติดต่อขอส าเนารายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ที่ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ในวันและเวลา
ราชการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  6  ตุลาคม  2564 
    
 
 (ลงช่ือ) 

                                (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ช้ัน ๒) 

------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒. นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓. นางบุปผา          ภาสดา เลขานุการสภาฯ  
4. นายนอน พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
5. นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
6. นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔  
7. นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.5  
8. นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
9. นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
10. นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑1. นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
12. นายเชิญ  ปลายด่วน ส.อบต.ม.9   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑ (ลา) 
2. นางสาวชุติมันต์        กาประโคน ส.อบต.ม.๒ (ลา) 
3. นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ (ลา) 
4. นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘  (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

2. นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
3. นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5. นางสาวณิภาริกา   อภิกรกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
6. นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
8. นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศ สภา อบต.ฯ เรื่อง   
    ก าหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
    และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62  
    ตามความนัย หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
    การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุมสภา  
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ระหว่าง 
    วันที่ 13 - 27 สิงหาคม ๒๕64 ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
    พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  
    ณ วันที่  3  สิงหาคม  ๒๕64 ลงช่ือ (นายทวีศักดิ์  สุระศร) ประธานสภาองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมคะ บัดน้ี องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระที่  ๑   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิด การประชุมและแจ้งผล 
   การด าเนินการของโครงการก่อสร้า งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแจ้งเรื่องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดว่ากรณปีระชาชน
   ทั่วไป วัคซีนมาไม่ตรงตามก าหนด จึงมีการเล่ือนไปก่อน  ฝากประชาสัมพันธ์แจ้ง
   ประชาชนให้ทราบ ส่วนศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัวต าบลประทดับ ุตอนน้ีผู้ป่วยรายใหม่
   ย้ายเข้าโรงพยาบาลสนามแล้ว เหลือผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยส่งกลับพักรักษาตัว ดีใจ  
    ที่ทุกคนหายดีและได้กลับไปใช้ชีวิตปกติ        

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  
    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  
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นางบุปผา  ภาสดา   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว 
ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา  
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564   
    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
    ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  
    ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง   
    ไม่รับรอง  –  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่องจากครั้งทีแ่ลว้ การให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

     3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   ในวาระที่สอง (ข้ันแปรญัตติ)  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ในวาระที่ 3.1 น้ี เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้ันแปรญัตติ) ตามมติที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
    ประทัดบุ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13  
    สิงหาคม 2564 ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมทั้งได้ก าหนดเวลา  
    เสนอค าแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติ  และระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ 
    ที่คณะกรรมการแปรญัตตไิดร้ับไว้แล้ว คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณา 
    ค าแปรญัตติแหง่รา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่าไม่สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารฯ ท่านใดย่ืนเสนอค าแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
    และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันตามร่างฉบับ เดิม  ก่อนอ่ืน ขอเชิญท่าน 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้แจ้งระเบียบข้อกฎหมาย 
    ที่เก่ียวข้อง เชิญครับ  
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
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    ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ัน 
    ตามร่างเดิม และตามทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อ 
    ประธานสภาท้องถ่ิน รายงานน้ันอย่างน้อยจะต้องระบวุ่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
    ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วย  
    การแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน 
    การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภา  
    ท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา  
     เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลง 
    ประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายงานน้ัน    
     ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มี 
    การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้ องถ่ิน 
    จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย 
    กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ใหเ้สนอขอแปรญตัติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมติน้ันอีก  
    ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มมีตไิปแล้วขัดแย้งกันหรอืบกพร่องในสาระส าคญั ที่ประชุมสภา 
    ท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งปัญหาน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่  เฉพาะที่ 
    ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติ  
    ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ  
    ข้อน้ันๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ  ต่อไป  
    สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง 
     ตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดยีว ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติใหด้ าเนินการ  
    ตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพิจารณา  
    ข้อที่ได้ระงับไว้น้ันตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันให้แก่สมาชิก 
    สภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา  
    เป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเฉพาะข้อ 
     ที่ได้ระงับไว้เท่าน้ัน 
    ส าหรับวาระที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ “คงร่างเดิม” ต่อไป 
    จะเป็นการแถลง ซ่ึงจะไม่มีการอภิปราย คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบและข้อปฏิบัตขิองการประชุมให้ทราบแล้ว ซ่ึงวันน้ี 
    จะไม่มีการอภิปราย ในส่วนของรายละเอียด ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
    รายงานผลการพิจารณาค าแปรญตัต ิเพื่อให้ที่ประชุมไดร้่วมกันพิจารณาต่อไป เชิญครับ  
นายนอน  พะงาตุนัด  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทุกทา่น 
     กระผม นายนอน  พะงาตุนัด ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการ  
    พิจารณาค าแปรญัตติ ดังน้ี  
    ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2564 พิจารณาให้คณะกรรมการ 
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    แปรญัตติมารับค าเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –  
    16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ คณะกรรมการ 
    แปรญัตติได้พิจารณาและมารับค าแปรญัตติรา่งข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามก าหนดวัน เวลา ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  
    ก าหนด ซ่ึงปรากฏว่า ไม่มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ท่านใด มาย่ืนเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
    แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดแล้ว และมีมติยืนยันตามร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิม เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบ ุพิจารณาวาระทีส่อง และวาระที่สาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
    พ.ศ. 2554 ข้อ 51 และ ข้อ 52 ต่อไป 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ในวาระที่สอง ไม่มีค าแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการใด โดยคณะกรรมการแปร ญัตติ 
    ได้มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิม  ไม่ทราบว่าที่ประชุม 
    พิจารณาว่าจะลงมติเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  

มติที่ประชุม ลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฉบับเดิม ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีค่ณะกรรมการฯ ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อที่ประชุม 
    ไม่มีการลงมติเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่า ในวาระที่สอง(ข้ันแปรญัตติ) ที่ประชุมได้ยืนยัน 
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างฉบับเดิม 
    จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่สาม (ข้ันลงมติ) ต่อไป 

 3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในวาระที่สาม (ข้ันลงมติ) 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในวาระที่สอง (ข้ันแปรญัตติ) ไม่มีการแปรญตัตแิละทีป่ระชุมลงมตใิห้ยืนยันร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ตามรา่งฉบับเดิม และให้ที่ประชุม 
    พิจารณาในวาระที่สาม (ข้ันลงมติ) ต่อไป ก่อนอ่ืนขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
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    ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
    ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระน้ีใหท้ี่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นชอบให้ตรา 
    เป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ที่ประชุมได้พิจารณามาในวาระที่หน่ึง วาระที่สอง  และเข้าสู่วาระที่สาม ซ่ึงในการ 
    พิจารณาวาระน้ี ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่  
    ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  11  เสียง  
     งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    เราได้พิจารณาข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จส้ิน 
    แล้ว ซ่ึงมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ใช้ในการ  
    บริหารราชการในปี พ.ศ. 2565 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   ในวาระน้ี เป็นการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 จ านวน 3 รายการ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ  
นางบุปผา  ภาสดา    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
     ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
    พ.ศ . 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ . 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
    คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถ่ิน 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านนายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ได้ช้ีแจงในส่วนของรายละเอียดการโอนงบประมาณ   
    เชิญครับ 
 
 
 
 

/นายพิเชฐ... 
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นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
     ส าหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 
    เป็นการด าเนินการในส่วนของกองการศึกษาฯ จ านวน 3 รายการ ในส่วนรายละเอียด 
    ขอมอบหมายให้ นายไพบรูณ์  พรมชาต ิผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้ช้ีแจง เชิญครับ 
นายไพบูรณ์  พรมชาติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    กระผม นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ส าหรับรายละเอียด  
    การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกอง 
    การศึกษา มีจ านวน 3  รายการ ดังน้ี 

  1. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้                          
            1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้   
    31,500 บาท ขอโอนลด 15,400 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 16,100 บาท 

         โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                    (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
    ประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้  
    15,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV  
    ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 Pixel จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 15,400 บาท 
    มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

   - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 3840x2160 พิกเซล  
   - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ 50 (น้ิว) 
   - แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight 
   - สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
   - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
   - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
   - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  

    จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครภัุณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
   2. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบล  

    ประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้                          
          2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

    งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการส่งทีมนักกีฬา 
    เข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งไว้ 20,000 บาท ขอโอนลด 9,500 บาท คงเหลืองบประมาณ 
    ทั้งส้ิน 10,500 บาท 
 /โอนไป... 
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       โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 

         (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา  
    งบด าเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์   
    ตั้งไว้ 9,500 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท    
    มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

   - มีก าลังเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 แรงม้า  
   - บาร์ขนาด 11.50 น้ิว   

    จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏราคาในบัญชีราคามาตรฐาน  
     ครุภัณฑ์ชองส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

   3. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้                          

            3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
     งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการกีฬาเยาวชน  
    ประชาชนสัมพนัธ์ ตั้งไว้ 90,000 บาท ขอโอนลด 90,000 บาท  คงเหลืองบประมาณ 
    ทั้งส้ิน   -   บาท  

          3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง 
    กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รายการโครงการส่งเสริม 
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 40,000 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณทั้งส้ิน   -   บาท 

         3.3 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
    การบริหารสถานศึกษาโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์ ตั้งไว้  30,000 บาท ขอโอนลด  
    6,000 บาท คงเหลืองบประมาณ ทั้งส้ิน 24,000 บาท 

        โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                   (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง 
    อาคารบ้านพัก รายการโครงการติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  ตั้งไว้  
    136,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต าบลประทัดบุ 
    ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ านวน 2 ข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
    โครงการ รายละเอียดแบบรูปรายการตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ครับ ถ้าไมม่ี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   1. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบล  

    ประทัดบุ ขอโอนลด ดงันี้                          
            1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้   
    31,500 บาท ขอโอนลด 15,400 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 16,100 บาท 

         โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                    (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
    ประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้  
    15,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV  
    ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 Pixel จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 15,400 บาท 
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  11  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 

  2. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้                          

          2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการส่งทีมนักกีฬา 
    เข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งไว้ 20,000 บาท ขอโอนลด 9,500 บาท คงเหลืองบประมาณ 
    ทั้งส้ิน 10,500 บาท 

       โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
           (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา  
    งบด าเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์   
    ตั้งไว้ 9,500 บาท เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท    
    ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  11  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 

   3. กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้                          

            3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
     งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการกีฬาเยาวชน  
    ประชาชนสัมพนัธ์ ตั้งไว้ 90,000 บาท ขอโอนลด 90,000 บาท  คงเหลืองบประมาณ  
    ทั้งส้ิน   -   บาท  

 
 /3.2 ด้าน... 



-10- 
 

          3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ือง 
    กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รายการโครงการส่งเสริม 
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 40,000 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณทั้งส้ิน   -   บาท 

         3.3 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
    การบริหารสถานศึกษาโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์ ตั้งไว้  30,000 บาท ขอโอนลด  
    6,000 บาท คงเหลืองบประมาณ ทั้งส้ิน 24,000 บาท 

        โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                   (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง 
    อาคารบ้านพัก รายการโครงการติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  ตั้งไว้  
    136,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ 
    ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ านวน 2 ข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
    โครงการ รายละเอียดแบบรูปรายการตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
   ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  11  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  

งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   ในวาระน้ี การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญ 
    ท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
    รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ . 2547  หมวด 5  
    การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจา่ยหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ี 
    ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจงรายละเอียดการกันเงิน  
    งบประมาณรายจ่ายปี 2564 เชิญครับ 
 
 

/นายพิเชฐ... 
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นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    เน่ืองจากใกล้จะส้ินปีงบประมาณ คาดว่าไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ  
    2564 และมีความจ าเป็นตอ้งใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    จึงขอรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และขอมอบหมายให้ 
    นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ส าหรับรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 มีดังน้ี 

1. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปรี ง หมู่ที่ 6 ซอยนายเนน  อยู่แล้ว ผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 1,675.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน  แบบถนน ท.1 แบบเลขที่  
ท.1-01 งบประมาณ  913,000 บาท (เก้าแสนหน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
2. บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
และติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน  ท่อระบายน้ า  
และรายละเอียดที่ก าหนด งบประมาณ 312,000 บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
3. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน  หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
รายการ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณ  
247,000บาท (สองแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

                   4. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง 
    อาคารบ้านพัก โครงการติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ  ขนาดกว้าง  
    5.70 เมตร ยาว 9.00 เมตร  จ านวน 2 ข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
    โครงการ รายละเอียดแบบรปูรายการตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลก าหนด งบประมาณ  
    136,000 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมติครับ 

 /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. ด้านบริการชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ กบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอยนายเนน  อยู่แล้ว ผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ไม่น้อยกว่า 1,675.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย รายละเอียด
ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 แบบเลขที่  
ท.1-01 งบประมาณ  913,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
2. บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 115.00 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น 
ท่อระบายน้ า และรายละเอียดที่ก าหนด งบประมาณ 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืน
สองพันบาทถ้วน) 
3. ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก รายการ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด งบประมาณ  247,000บาท (สองแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

                   4. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ  
    ประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง ประเภทค่าต่อเตมิหรือดัดแปลง  
    อาคารบ้านพัก โครงการติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ ขนาดกว้าง  
    5.70 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ านวน 2 ข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
     โครงการ รายละเอียดแบบรูปรายการตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
    งบประมาณ 136,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  11  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     มีท่านใด มีเรื่องที่ต้องการสอบถามในวาระอ่ืนๆ น้ี เชิญครับ  
นายอ านวย  ลอยทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 กล่าวว่า 
   ขออนุญาตสอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหตุใดจึงไม่มีไหล่ทาง  
 
 
 
 
 
 

/นายพิเชฐ... 



-13- 
 
นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   การก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง ได้ด าเนินการตามแบบ ซ่ึงแบบที่เราใช้จะเป็นแบบ
   มาตรฐาน ประกอบกับถนนบางช่วงมีสภาพแคบไม่สามารถใส่ไหล่ทางได้ เพราะฉะน้ัน
   ผู้รับรับจ้างก็จะด าเนินการตามแบบน้ันๆ จึงท าให้ไม่มีไหล่ทางดังกล่าว  
นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 กล่าวว่า 
   ถนนสายสระกอร์ - สวายปรีง ช่วงร้านปุ๊เอ๋ ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้ด าเนินการ
   แก้ไข 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า 
   ถนนเส้นน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จัดท าราคากลางค่ะ 
นายลอยทอง  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 กล่าวว่า  
   สอบถามหากมีการก่อสร้างรางระบายน้ ามีฝาปิด แบบฝาคอนกรีต ดีหรือไม่ 
นางเสาวภา ส าราญกาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 5 กล่าวว่า  
   รางระบายน้ ามีฝาปดิ แบบฝาคอนกรตี มีข้อจ ากัดเรื่องการรับน้ าหนัก หากมีรถใหญ่และ
หนัก ท าให้รางระบายน้ าช ารุด 
นายเชิญ  ปลายด่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า  
    สอบถามการด าเนินการโครงการตดิตัง้เครือ่งกรองน้ า บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 อยากให้
   รีบด าเนินการ 
นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
   การติดตั้งเครื่องกรองน้ า เป็นการด าเนินการที่ต้องใช้เทคนิคและความรู้ความเช่ียวชาญ
   ค่อนข้างสูง อาจจะล่าช้าเล็กน้อย แต่เราก าลังรีบด าเนินการอยู่ครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ในวันน้ีเราก็ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณท่าน 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนทุกส่วน  
    และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมการพิจารณาทุกวาระในครั้งน้ี ผมขอปิดการ 
    ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
    พ.ศ. 2564 ครับ  

ปิดประชุม 12.30 น. 
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บันทึกเหตุการณ์ : วันที่ 1  ตุลาคม  2564 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจาก 
ต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 34 วรรคสอง จึงให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ซ่ึงเป็น
ประธานในการประชุมครัง้น้ี เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
 
    ลงช่ือ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางบุปผา  ภาสดา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ 

 
 

    ลงช่ือ    ผู้ตรวจ/ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 

 


