
 
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี ๒๕62 
เม่ือวันจันทร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2562  เวลา ๐8.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ัน ๒ 
----------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓ นางเขมานันท์     ขบวนฉลาด เลขานุการสภาฯ  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒  
๖ นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
๗ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓  
๘ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
๙ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔  
๑๐ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕  
๑๑ นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
๑๒ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑๓ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑4 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
๑5 นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙  
๑6 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘ 

 

ผู้มาร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 นายพิเชฐ               บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. 
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง 
3 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
4 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา 
5 นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน 
6 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา 
7 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ 
9 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
10 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ 
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เริ่มประชุมเวลา  08.30 น. 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาฯ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ . ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  พ.ศ . ๒๕๔๖)  
ตามความนัย หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคบั
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62  ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕62  
บัดน้ีได้ตรวจสอบองคป์ระชุมปรากฏว่า ขณะน้ีองค์ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และด าเนินการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทดับุ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุมและ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 มีสมาชิก 
ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นางสาวรินดา แสวงสุข สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล หมู่ที่ 8 ก่อนอ่ืนมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 2 เรื่อง 
คือ 1) การ เข้าร่ วมพิธี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้ างความรักความสามัคคี 
และชุมชนคุณธรรม (บวร) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดราษฎร์เจริญผล ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 2) การจัดงานอายุวัฒนมงคลครบ 5 รอบ 60 ปี 
41 พรรษา ถวายแด่พระครูสุพัฒนกิจ รองเจ้าคณะอ าเภอปราสาท เจ้าอาวาส 
วัดสุวรรณาราม โดยจะจัดข้ึนในวันที่ 12 - 13 เมษายน 2562 ณ วัดสุวรรณาราม 
(วัดโคกหลัก) หมู่ที่ 6 ต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
ส่วนสาระส าคัญของการประชุมในวันน้ีคื อ วาระที่  3 การขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 วาระที่ 4 การขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วาระที่ 5 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 และวาระที่ 6  
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  ขอความเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2 และ 8 คืนหมู่บ้าน 
สืบเน่ืองจาก สตง. สุรินทร์ ตรวจสอบรายงานการเงิน  

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยสามัญสมัยแรก (ครั้ งที่  1) ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์  
2562 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ในวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2562 เมื่ อวันที่  15 
กุมภาพันธ ์2562 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับรายงาน 
การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที ่1) ประจ าป ี2562 เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว 
ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
มสีมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ  
สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 
2562 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง   
 ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
วาระที่ 3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าติดตั้งระบบปั้มน้ าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ที่ท าการ อบต.ประทัดบุ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
ล าดับต่อไป เป็นวาระที่ 3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบปั้มน้ าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 
ที่ท าการ อบต.ประทัดบุ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอแจ้งเก่ียวกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27  
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การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถ่ิน ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบใหท้ราบแล้ว ขอเชิญปลัดองค์การบรบหิาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจง
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่  เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าติดตั้งระบบปั้มน้ าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ที่ท าการ อบต.ประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ในการขอโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบปั๊มน้ า อัต โนมัติ 
พร้อมอุปกรณ์ ที่ท าการ อบต. ประทัดบุ เน่ืองจาก อบต. ประสบปัญหา
น้ าประปาไม่เพียงพอในการใช้เพื่อการอุปโภค บางวันน้ าประปาไม่ไหล  
จึงมีความจ าเป็นต้องติดตั้งระบบปั๊มน้ าอัต โนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ในส่วน
รายละเอียด การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เพื่อเป็นค่าติดตั้ง
ระบบปั๊มน้ าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ที่ท าการ อบต. ประทัดบุ มอบหมายให้ 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้ช้ีแจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทกุท่าน จากการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้มีการตราข้อบัญญัติค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างไว้  
โดยการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง น้ัน จะยึดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดไว้ แต่การด าเนินการตามแบบ  
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเองน้ัน จะต้องได้รับการรับรองแบบจาก
วิศวกร องค์การบริหารส่วนต าบลจึง เปล่ียนมาใช้แบบมาตรฐานของกรม 
การปกครอง ส่งผลให้บางโครงการมียอดงบประมาณลดลง และบางโครงการ 
มียอดงบประมาณเพิ่มข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณในส่วน
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังน้ี 
1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน   
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
สายทางบ้านปจิกไปบ้านภูมิกันดาร  เดิมตั้งไว้ 970,000 บาท ขอโอนลด  
11,000 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 959,000 บาท    
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2) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน   
หมวด ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านประทดับุ หมู่ที ่8 ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทางบ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์ เดิมตั้งไว้ 
135,000 บาท ขอโอนลด 15,000 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 120,000 บาท    
โดยจะขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้ างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้า ง ประเภทค่า ก่อสร้ า ง 
ส่ิงสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบปั้มน้ าอัตโนมัติ  พร้อมอุปกรณ์  
ที่ท าการอบต.ประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 26,000 บาท 
ซ่ึงเป็นการติดตั้งปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 200 w พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง 
ถังน้ าสเตนเลส ขนาดบรรจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง จ านวน 1 ใบ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ระบบปั้มน้ าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ที่ท าการ อบต.ประทัดบุ ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบปั้มน้ า
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ที่ท าการ อบต.ประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
เป็นเงิน 26,000 บาท  

 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 14  เสียง  
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
วาระที่ 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ โอนไปตั้งจ่ายเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ล าดับต่อไปวาระที่ 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ขอเชิญ
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ช้ีแจงรายละเอียด ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า การขอโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเห ล็กภายในหมู่บ้ าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่  8  น้ัน ขอมอบหมายให้  
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้ช้ีแจงคะ 
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นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
การขอโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 น้ัน เป็นการขอโอนลด ในส่วนของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะ
และชุมชน งานไฟฟูาถนน หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว 
หมู่ที่ 2 ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 294,000 บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว  หมู่ที่ 2  
สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ ขอโอนลด  5,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณทั้งส้ิน 289,000 บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเพิ่ม ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน หมวดค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซอยบ้านนายสุพร  สุลินทบูรณ์  เดิมตั้งไว้ 
167,000 บาท ขอโอนเพิ่ม 5,000 บาท เน่ืองจากการเปล่ียนแบบก่อสร้าง 
เป็นแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง ท าให้มีงบประมาณเพิ่มข้ึน รวมเป็น
งบประมาณทั้งส้ิน 172,000 บาท  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติ  
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โอนไปตั้งจ่ายเพิ่ม ในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน 
เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้ าง  ประเภท 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านประทดับ ุหมู่ที่ 8 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ซอยบ้านนายสุพร  สุลินทบูรณ์ เดิมตั้งไว้ 167,000 บาท ขอโอนเพิ่ม 
5,000 บาท รวมงบประมาณทั้งส้ิน 172,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 14  เสียง  
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
วาระที่ 3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ล าดับต่อไปวาระที ่3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง ขอเชิญท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ช้ีแจงรายละเอียด ครับ  

/นางเขมานันท์... 
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นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า การขอโอนงบประมาณ เพื่อจ่าย เป็นค่า จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง น้ัน ขอมอบหมายให้นางสาวภูรีรัตน์ 
สดมสุข ผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้ช้ีแจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
การขอโอนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 
1 เครื่อง น้ัน ได้มาจากการขอโอนลด ในส่วนของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 
1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน   
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ สายทางบา้นนางบวัเรียว  สุขสมาน ไปทุ่งนา เดิมตั้งไว้ 298,000 บาท 
ขอโอนลดอีก 16,000 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน 282,000 บาท   
2) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน   
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ เดิมตั้งไว้ 
289,000 บาท ขอโอนลด 5,000 บาท คงเห ลืองบประมาณทั้ งส้ิน
284,000 บาท   
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ      
ด้านบริหารงานทัว่ไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท 
ซ่ึงมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
- ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่ น้อยกว่า 3.0 GHz และมีห น่วย
ประมวลผลดา้นกราฟกิ (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
- ในกรณีที่มีหน่วยความจ าเป็น แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง  

                  2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAW) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
3) มีหน่ายจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
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4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366  x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว  
5) มี  DVD-RW หรือดีกว่ า แบบติดตั้งภายใน ( Internal)  หรือภายนอก 
(External) จ านวน 1 หน่วย 
6) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 
Base - T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 

                    7) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                   8) มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                   9) สามารถใช้งานไดไ้มน้่อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2561  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
วาระที่  3 .4 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเพิ่ม เพื่ อจ่ายเป็น 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม 
หมู่ที่ 7 และค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ล าดับต่อไปวาระที่ 3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม 
หมู่ที่ 7 และค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
ขอเชิญผู้เก่ียวข้องช้ีแจงรายละเอียด ครับ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
การขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม 
หมู่ที่ 7 และค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ขอโอนลดจาก กองช่าง องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน  
งานไฟฟูาถนน หมวดค่าที่ ดินและส่ิงก่อสร้ า ง ประ เภท ค่า ก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 
ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทางบ้านนางบัวเรียว  
สุขสมาน ไปทุ่งนา เดิมตั้งไว้ 282,000 บาท ขอโอนลด 282,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณทั้งส้ิน  -  บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเพิ่ม ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังน้ี 
1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1  
สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หนิเทพศิลา เดิมตั้งไว้ 298,000 บาท 
ขอโอนเพิ่ม 23,000 บาท รวมงบประมาณทั้งส้ิน 321,000 บาท  
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2) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน  
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม 
หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เดิมตั้งไว้ 297,000 บาท 
ขอโอนเพิ่ม 22,000 บาท รวมงบประมาณทั้งส้ิน 319,000 บาท 
3) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ เดิมตั้งไว้ 150,000 บาท 
ขอโอนเพิ่ม 237,000 บาท รวมงบประมาณทั้งส้ิน 387,000 บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ า ปูน ทราย หินคลุก ลูกรัง ฯลฯ  

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ขอเรียนถามว่า  
กรณีการขอโอนลดงบประมาณต่างๆ เมื่องบประมาณลดลงแล้ว จะท าให้
ระยะทางที่ตั้งไว้เดิมลดลงด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ช้ีแจงครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การโอนลด
งบประมาณดังกล่าว ไม่ท าให้ระยะทาง/ความกว้างของถนนเปล่ียนแปลง 
แต่อย่า งใด  จะ เห็นว่าความกว้า ง  ความยาวของถนนยัง เหมือนเดิม  
แต่ส่ิงที่เปล่ียนแปลงไป คือ ไหล่ทางของถนน ถ้าตามแบบที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลก าหนด จะเป็นไหล่ทางหนิคลุก แต่ถ้าเป็นตามแบบมาตรฐานงานทางฯ 
จะเป็นไหล่ทางลูกรังอัดบดกว้าง 0.50 เมตร นอกจากน้ี ขออนุญาตเปล่ียนแปลง
แบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เน่ืองจากถ้าตามแบบมาตรฐาน 
กรมการปกครอง การก่อสร้างถนนจะต้องมีเกาะกลาง และมรีายละเอียดอ่ืนๆ 
อีกปลายประการ ซ่ึงไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ ในท้องถ่ินของเรา ดังน้ันจึงขอ
เปล่ียนเป็นแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงก าหนดไว้ว่า ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ในกรณีที่ก าหนดแบบไม่ตรงกับ
แบบมาตรฐานงานทางฯ จะต้องบันทึกช้ีแจงและค านึงถึงสภาพพ้ืนที่และความ
เหมาะสม ขอบคุณคะ 
 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
จากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการช้ีแจงไปแล้วน้ัน มีท่านใด 
ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติ  โอนงบ 
ประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
ในกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการคา่จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท 

 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 14  เสียง  
 ไม่อนุมัติ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

 วาระที่ 4.1 โครงการก่อสร้างก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 
บ้านจบก หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 321,000 บาท 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
ล าดับต่อไป เป็นวาระที่ 4.1 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไ ว้ 
321,000 บาท ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุ
ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุกล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ า นาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถ่ิน ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้แจ้งระเบียบที่
เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไป ขอเชิญผู้ที่เก่ียวข้องได้ช้ีแจง ครับ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

/ดิฉัน ... 
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ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอแจ้งช้ีแจงขอแก้ไข 
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ในส่วนของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงบประมาณ ดังน้ี 

  ข้อความเดิม ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม แผนงาน เคหะและชุมชน  
   งานไฟฟูาถนน หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค 

รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 321,000 บาท เพื่อใช้
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
สายทางบ้าน นายโยน  พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
552.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ข้อความใหม่   ด้านบริการชุมชนและ สังคม แผนงาน เคหะและชุมชน  
งานไฟฟูาถนน หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค 
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1  
ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  321,000 บาท เพื่อใช้
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนายโยน  พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรายละเอียดที่ก าหนด 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ อนุมัติ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก  
หมู่ที่ 1  ครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
  ข้อความเดิม ด้านบริการ ชุมชนและ สังคม แผนงาน เคหะและชุมชน  
   งานไฟฟูาถนน หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค 

รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่  1 
ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  321,000 บาท เพื่อใช้
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
สายทางบ้าน นายโยน  พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 552.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 

/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม่   ด้านบริการชุมชนและ สังคม แผนงาน เคหะและชุมชน  
งานไฟฟูาถนน หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค 
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1  
ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  321,000 บาท เพื่อใช้
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนายโยน  พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรายละเอียดที่ก าหนด  
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑4  เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

 วาระที่ 4.2 โครงการก่อสร้างก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบา้นหนองยาว 
หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 284,000 บาท 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
ล าดับต่อไป เป็นวาระที่ 4.2 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 284,000 บาท 
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุช้ีแจง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประทัดบุ กล่าวว่า ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 284,000 บาท ขอมอบหมายให้ 
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง คะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 284,000 บาท 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้  284,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาว
ไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 

/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 284,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาว
ไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
และรายละเอียดที่ก าหนด   

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ อนุมัติ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2  
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ต าบลประทัดบุ 
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้ 284,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาว
ไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด  

ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
หมวดค่าที่ ดินและ ส่ิงก่อสร้ าง  ประเภทค่า ก่อสร้า ง ส่ิงสาธารณูป โภค  
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2   
ต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 284,000 บาท  
เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2  
สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
550.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองและรายละเอียดที่ก าหนด   

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑4  เสียง 
ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 4   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562  

 วาระที่ 4.3 โครงการก่อสร้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
(คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 319,000 บาท 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นวาระที่ 4.3 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม เห ล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้ม โคกมะกะ ) บ้านพนม หมู่ที่ 7 
งบประมาณตั้งไว้ 319,000 บาท ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 319,000 บาท 
ขอมอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง คะ  

นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 319,000 บาท 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ)  
บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้ 
319,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 135.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 
540.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร วางท่อระบายน้ า  คสล.ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 
จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม 
หมู่ที่ 7 ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 319,000 บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) 
บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน้ า คสล.ศก. 0.40x1.00 เมตร จ านวน  
 /1 แถว... 
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1 แถว รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และรายละเอยีดทีก่ าหนด   

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ อนุมัติ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) 
บ้านพนม หมู่ที่ 7 ครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) 
บ้านพนม หมู่ที่ 7 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในห มู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) 
บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้   
319,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 135.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 
540.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล.ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 
จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครง การ 
รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด    

ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ)  
บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งไว้ 
319,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (คุ้มโคกมะกะ) บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่  ไม่น้อยกว่า  
540.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ าคสล.ศก. 0.40x1.00 เมตร จ านวน  
1 แถว รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายละเอียด 
ที่ก าหนด  
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑4  เสียง 
ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562  

 วาระที่ 4.4 โครงการก่อสร้างก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านประทัดบุ 
หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท 
 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นวาระที่ 4.4 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบ ุหมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท 
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2562 โครงการ ก่อสร้ าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก  
บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท ขอมอบหมายให้ 
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง คะ 

นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต เสริม เห ล็ก  
บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท น้ัน 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ต าบลประทัดบุ  
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบ ุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุ
ไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร  ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด  
ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ต าบลประทัดบุ  
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  120,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบ ุหมู่ที่ 8  สายทางบ้านประทัดบุ
ไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
และรายละเอียดที่ก าหนด  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ อนุมัติ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ครับ   

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ต าบลประทัดบุ  
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบ ุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุ
ไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลก าหนด  
ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ต าบลประทัดบุ  
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อใช้จ่ ายเป็น 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุ
ไปบ้านสระกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือร วมพื้นที่ไ ม่น้อยกว่า 230.00 ตาราง เมตร  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครองและรายละเอียดที่ก าหนด          
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑4  เสียง  
ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง      

        

ระเบียบวาระที่ 4   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562  
 วาระที่ 4.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  

บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 172,000 บาท 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ล าดับต่อไป เป็นวาระที่ 4.5 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 172,000 บาท 
ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้ าน บ้านประ ทัดบุ  หมู่ที่  8 งบประมาณตั้ งไ ว้  172,000 บาท  
ขอมอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง คะ  
 /นางสาวภูรีรัตน์... 
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นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8  งบประมาณตั้งไว้ 172,000 บาท  น้ัน 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านประทดับ ุหมู่ที่ 8  
ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ตั้งไว้ 172,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 
ซอยบ้านนายสุพร  สุลินทบูรณ์ ขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด 
ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านประทดับ ุหมู่ที่ 8  
ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ตั้งไว้ 172,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 
ซอยบ้านนายสุพร  สุลินทบูรณ์ ขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
และรายละเอียดที่ก าหนด 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ อนุมัติ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8  ครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านประทดับ ุหมู่ที่ 8  
งบประมาณตั้งไว้ 172,000 บาท 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านประทดับ ุหมู่ที่ 8  
ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  172,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ  
หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายสุพร  สุลินทบูรณ์ ขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง  
107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด 

 

 
/ข้อความใหม่... 
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ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านประทดับ ุหมู่ที่ 8  
ต าบลประทดับ ุอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร ์ตั้งไว้ 172,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 
ซอยบ้านนายสุพร  สุลินทบูรณ์ ขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
และรายละเอียดที่ก าหนด 
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑4  เสียง  
ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562  

 วาระที่ 4.6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปจิก หมู่ที่ 4 
งบประมาณตั้งไว้ 959,000 บาท 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นวาระที่ 4.6 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้านปจิก หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 959,000 บาท  ขอเชิญท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประทัดบุ ช้ีแจง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
บ้านปจิก หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไ ว้ 959,000 บาท  ขอมอบหมายให้  
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง คะ 

นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ส าหรับการขอเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
บ้านปจิก หมู่ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 959,000 บาท น้ัน 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
ตั้งไว้  959,000  บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
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(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านปจกิ หมู่ที่ 4 สายทางบา้นปจิก
ไปบ้านภูมิกันดาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ ไ ม่ น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ งปู าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 
ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
ตั้งไว้ 959,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิก
ไปบ้านภูมิกันดาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ ไ ม่ น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้ งปู าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
และรายละเอียดที่ก าหนด 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ อนุมัติ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ครับ   

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปจิก หมู่ที่ 4  งบประมาณ 
ตั้งไว้ 959,000 บาท 
ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ตั้งไว้ 959,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านปจกิ หมู่ที่ 4 สายทางบา้นปจิก
ไปบ้านภูมิกันดาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ ไม่ น้อยกว่า  2,000.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปู าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด 
ข้อความใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
ตั้งไว้ 959,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิก
ไปบ้านภูมิกันดาร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร  
 

/หรือรวม... 
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หรือรวมพื้นที่ ไ ม่ น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้ งปู าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
และรายละเอียดที่ก าหนด   
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑4  เสียง  
ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
บัดน้ี เราได้ร่วมกันพิจารณามา 4 วาระแล้ว ขณะน้ีเวลา 12.00 น. กระผม 
ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน เชิญครับ 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
พ.ศ. 25๖2 (สามวาระรวด) 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การด าเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 25๖2 
ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ช้ีแจงระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระน้ีให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ช้ีแจง
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 25๖2 ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 25๖2 เน่ืองจากตาม
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดในเรื่องของการ
ส่ง เสริมให้มีบทบาท ความพร้อม ความ เหมาะสมและความจ า เป็น 
ของประชาชนในท้องถ่ิน เก่ียวกับการด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 /ซ่ึงคณะกรรมการ... 



-22- 
   

ซ่ึงคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ได้ก าหนดประเภทและระดับ การ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ  
หน่วยปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานตามที่ กพฉ. ก าหนดไว้  
ซ่ึงจะอยู่ในความรับผิดชอบ สามารถที่จะสนับส นุนงบประมาณในการ
ด าเนินการต่างๆ ได้ ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุจึงเสนอ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 25๖2 ตามรายละเอียด ดังน้ี คะ 

 
 

ร่างบันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

พ.ศ. 25๖2 
................................................... 

 

หลักการ 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้บริหารจัดการและด าเนินงานระบบการแ พทย์

ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ิน ด้วยความพร้อม เหมาะสม และความจ าเปน็ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง  
การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

เหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 

ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับ
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง 
การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ. 2562  
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพิจารณาเห็นชอบต่อไป  
 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 25๖2 
……………………………………………………………. 

   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การด าเนินงาน 
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  พ.ศ . 25๖2 อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 45 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการด าเนินงานและบริหารจัดการ  
 

/ระบบ... 
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ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และนายอ าเภอปราสาท ดังต่อไปน้ี  

  ข้อที่ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การด าเนินงาน 
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 25๖2” 

  ข้อที่ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ นับถัดจากวันที่ได้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

  ข้อที่ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบอ่ืน  
ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบัญญัติน้ี ให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน  

  ข้อที่ 4 ในข้อบัญญัติน้ี  
   “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
   “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
   “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ 
   “การแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม  
การค้นคว้า การวิจัยเก่ียวกับการประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษา ผู้ปุวยฉุกเฉิน และการปูองกัน  
การเจ็บปุวยที่เกิดข้ึนฉุกเฉิน 

   “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า ระบบต่างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การศึกษา การ ฝึกอบรม การค้นคว้า การวิจัย การปูองกันการเจ็บปุวยที่ เกิดข้ึนฉุกเฉินทั้งหมดเก่ียวกับ  
การประ เมิน การจัดการ  การบ าบัดรักษา ผู้ปุวยฉุกเฉินนับแต่การรั บรู้ถึ งสภาวะการเจ็บปุวยฉุกเฉิน  
จนถึงการด าเนินการให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการบ าบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน จ าแนกเป็นการปฏิบัติการในชุมชน  
การปฏิบัติต่อผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล  

   “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่” หมายความว่า ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินที่ด าเนินงานและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
   “ผู้ปุวยฉุกเฉิน” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการปุวยกะทันหัน  
ซ่ึงเป็นภยันตรายตอ่การด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคญั จ าเป็นตอ้งไดร้ับการประเมิน การจัดการและการ
บ าบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อปูองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บ หรือ อาการปุวยน้ัน  
   “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลสภากาชาดไทย 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

   “ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การรับรู้ถึง
ภาวะการ เจ็บปุวยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการบ าบัดรักษา ให้พ้นภาวะฉุกเฉิน  
ซ่ึงรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อส่ือสาร  การล าเลียง หรือขนส่ง
ผู้ปุวย การตรวจวินิจฉัย และการบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน ทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล  

   “ชุดปฏิบัติการ” หมายความว่า ชุดที่จัดตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่ึงมี 4 ระดับ คือ 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ระดับต้น (BLS) ระดับกลาง (ILS) และระดับสูง (ALS) ซ่ึงแต่ละชุดจะประกอบด้วย 
บุคคล พาหนะ อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด และได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ  
หน่วยปฏิบัติการ 
    
 

 

/ “หน่วยปฏิบัติ... 
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“หน่วยปฏิบัติการ” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้แก่ 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานพยาบาล องค์กรมหาชน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน  

  ข้อที่ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ในระดับท้องถ่ินหรอืพื้นที่ใหม้ีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึ งระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับความช่วยเหลือและรักษาพยาบาล  
ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  

  ข้อที่ 6 การด าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามภารกิจ ดังน้ี  

(1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

(2) ส่งเสริมการปูองกันการเจ็บปุวยฉุกเฉิน 

(3) การเฝูาระวังเหตุและการแจ้งเหตุ 1669 หรือระบบการส่ือสารอ่ืน  

(4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการในชุมชนหรือพื้นที่  
(5) การศึกษาค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรมแก่บุคลากร หน่วยงาน หรือประชาชน 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน 

(7) การประเมิน การจัดการ และการบ าบัดรักษาผู้ปุวยฉุกเฉิน 

(8) การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดชุดปฏิบัติการ ร่วมหรือสนับสนุนการด าเนินงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือมอบให้หน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรการกุศล หรือองค์กรเอกชน เป็นหน่วย
ปฏิบัติการ จัดชุดปฏิบัติการด าเนินการเพื่อปฏิบัตกิารฉุกเฉิน ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนและการดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีผู้ปฏิบัติการ พาหนะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ที่คณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินก าหนด พร้อมทั้งข้ึนทะเบียนให้บรกิารได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ออกปฏิบัติการฉุกเฉินตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์
รับแจ้งเหตุและส่ังการ รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายระหว่างพื้นที่ในภาวะปกติและสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ  

(9) จัดสัมมนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในระดับต่างๆ รวมทั้งเกิดการแลกเปล่ีย น
เรียนรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถ สามารถช่วยกู้ชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ  
มากข้ึน สามารถพัฒนาทีมกู้ชีพให้แข็งแกร่ง พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยบูรณาการร่วมกับ  
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 

(10) ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด 

  ข้อที่ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน  

  ข้อ 8 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการตามข้อบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจในการ  
ออกค าส่ัง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 

  ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด 

 

 

 

 

/นางเขมานันท์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 

เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดต้องการสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติจะมีการพิจารณาทั้งหมด  
สามวาระ วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ วาระที่ 3 ข้ันลงมติ 
เน่ืองจากร่างข้อบัญญัติน้ีไม่มีเรื่องของงบประมาณ เราจะพิจารณาสามวาระ 
รวดเดียว ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ช้ีแจง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณา  
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพจิารณา
วาระที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใ ห้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว มีท่านใดต้องการสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติน้ี 
มคีวามเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ผมจะขอมติ วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติน้ีเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เรื่อง 
การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ พ.ศ. 2562 ขอมติครับ 

 มติที่ประชุม             รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ พ.ศ. 2562  

 ด้วยมติ รับหลักการ 14 เสียง   
ไม่เห็นชอบ -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 วาระที่ 2 แปรญัตติ (เต็มสภา)  
 วาระที่ 3 เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง การด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ. 2562  

 ด้วยมติ เห็นชอบ 14 เสียง   
ไม่เห็นชอบ -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  

ส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก  
มูลฝอย พ.ศ.2562 (สามวาะรวด) 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ต่อไปเป็นวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ  

คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ขอเชิญผู้ที่เก่ียวข้องครับ 
จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในส่วนของร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562   
มีรายละเอียด ดังน้ี ครับ 

 
 

(ร่าง) หลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 
............................................... 

 
หลักการ 

 เพื่อเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการคัดแยกมูลฝอย เพื่อให้การบริหารจัดการมูล
ฝอยซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญในระดับท้องถ่ิน และระดับชาติ สามารถด าเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงได้จัดท าข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562   
 
      เหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/3 ก าหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด
และการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ านาจออก
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ก าหนดว่า “ราชการส่วนท้องถ่ินต้องรณรงค์สร้ างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีการหน่ึงที่  
จะท าให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักรู้และความรู้แก่ประชาชนในการ
คัดแยกมูลฝอย ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย อย่างมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน จึงได้ตรา ข้อบัญญัติเรื่องน้ีข้ึน 
 
 
 
 
 

/ ร่างข้อบัญญัติ... 
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ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ  
คัดแยกมูลฝอย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 ซึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและอ งค์การบริห ารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6 )  
พ.ศ. 2552 และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และนายอ าเภอปราสาท จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562”  
  ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในข้อบัญญัติน้ี 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว์ หรือที่อ่ืนและหมายความรวมถึง
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยอินทรีย์” หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากสัตว์หรือช้ินส่วนของพืช
และสัตว์ มูลสัตว์ เศษอาหาร หรือมูลฝอยอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
  “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิต  
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอ่ืน ๆ  
  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีส่วนประกอบ
ของวัตถุที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามยัของบุคคล หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องหรือภาชนะอ่ืนใดที่ใช้บรรจุสารเคมี หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตราย ข้างต้น  
  “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยประเภทอ่ืน นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย  
ที่น ากลับมาใช้ใหม่ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน เรือ แพ ตลาด คลังสินค้า  ส านักงาน หรือส่ิง
ปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอย และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เข่ือน ประตูน้ า อุโมงค์  
หรือปูายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 
  ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ดังน้ี 

(1) มูลฝอยทั่วไป 
(2) มูลฝอยอินทรีย์ 
(3) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละประเภทตามข้อ 4  
ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยน้ัน 

 
 
 

/ถุงส าหรับ... 
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ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่เหมาะสม
สามารถเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึก
ด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการปอูงกันมิใหมู้ลฝอย น้ า กล่ิน หรือส่ิงอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออก
จากถุง 
 ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูลฝอยลงใน
ภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังส าหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิด
มิดชิด เพื่อมิให้มูลฝอย น้ า กล่ิน หรือส่ิงอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลง
เข้าไปในภาชนะได้ 

ข้อ 6 มูลฝอยที่มีสภาพ ลักษณะ หรือขนาด ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้
ให้คัดแยกไว้ต่างหาก ตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ หรือเป็นไปตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ประกาศก าหนด 

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกประเภทไว้แล้ว  
ทิ้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประกาศก าหนด  

ข้อ 8 ผู้ใดฝุาฝืนข้อบัญญัติน้ี มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตน้ีิ 

 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ตามรายละเอียดรา่งข้อบญัญัตทิี่ไดก้ล่าวมาน้ัน เราจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ช้ีแจงระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณา  
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพจิารณา
วาระที่สองน้ันให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว มีท่านใดต้องการสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติน้ี 
มีความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ผมจะขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติน้ี
เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  

มติที่ประชุม             รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง การ
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  

 ด้วยมติ เห็นชอบรับหลักการ 14 เสียง   
ไม่เห็นชอบ -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 /วาระที่ 2... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ จากการที่สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการร่าง
 ข้อบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
  จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระน้ี หรือไม่ 
นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเรียนถามว่า การก าหนด
โทษปรับผู้ที่ฝุาฝืนตามข้อบัญญัติน้ี ถ้าหากมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติน้ีแล้ว
ราษฎรยังไม่ทราบเลยว่า ต าบลเราได้ก าหนดจุดทิ้งขยะไว้ ณ จุดใด มีข้ันตอน
และวิธีด าเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ขอบคุณท่านสมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ครับ ในส่วนจุดทิ้งขยะ จะต้องมีการหารือ
กันว่าจะก าหนดจุดทิ้งขยะที่จุดใด หรืออาจจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
จัดซ้ือรถเก็บขยะซ่ึงกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จก็คงต้องใช้เวลาในระยะหน่ึง  
แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่า มีท่านอ่ืน
ต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จะได้ตอบข้อซักถามพร้อมกันทีเดียวครับ  

นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ขอเรียนถามว่า 
ประเด็นที่มีโทษปรบัจะก าหนดอัตราค่าปรบัเทา่ใดให้มคีวามเหมาะสม เน่ืองจาก
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการก าหนดโทษปรับมาก่อน เกรงว่าราษฎรจะได้รับความ
เดือดร้อนและไม่ยอมรับการออกกฎ ระเบียบ  ตามข้อบัญญัติดั งกล่าว  
ขอบคุณครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ตามข้อบัญญัติข้อที่ 4 ก าหนดไว้ว่า  ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารคัดแยก
มูลฝอยแต่ละประเภท ดังน้ี 
(1) มูลฝอยทั่วไป 
(2) มูลฝอยอินทรีย์ 
(3) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
เพราะฉะน้ัน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ครอบครองที่สามารถจัดการหรือก าจัดด้วยตนเองได้  
จึงไม่จ าเป็นต้องมีรถเก็บขยะ และในส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน ให้ผู้ครอบครองน ามาส่งที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศ  
 

/ก าหนดวัน... 
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ก าหนดวันรับส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรอืขยะอันตราย ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้ประกาศก าหนด  
ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยที่คัดแยกแล้วแต่ละ
ประเภทตามข้อ 4  ในถุงหรือภาชนะบรรจุมลูฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทของมูลฝอยน้ัน 
ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มีขนาดที่
เหมาะสมสามารถเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวก การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมี
ปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอ่ืนใดให้มิดชิด รวมทั้ง
จัดการปูองกันมิให้มูลฝอย น้ า กล่ิน หรือส่ิงอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น 
รั่วไหลออกจากถุง 
ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม การบรรจุมูล
ฝอยลงในภาชนะบรรจุมูลฝอย เช่น ถังส าหรับใส่มูลฝอย ต้องบรรจุในปริมาณที่
เหมาะสม ไม่ล้นออกนอกภาชนะ มีฝาปิดมิดชิด เพื่อมิให้มูลฝอย น้ า กล่ิน หรือ
ส่ิงอ่ืนอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น รั่วไหลออกจากภาชนะ และสัตว์และแมลงเข้า
ไปในภาชนะได้ 
ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จะด าเนินการในส่วนของการก าจัด
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเท่าน้ัน โดยจะประกาศก าหนด  
จุดทิ้งขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และก าหนดวันที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการจัดเก็บขยะดังกล่าว หรือประชาชนจะน ามาส่ง 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ก็ได้ หากผู้ใดฝุาฝืนทิ้งขยะอันตราย 
ในจุดที่ไม่ใช่จุดทิ้งขยะอันตราย หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ก็จะต้อง ถูกปรับ 
ห้าร้อยบาทตามข้อบัญญัติน้ี ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ อนุมัติ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ครับ 

มติที่ประชุม             วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ (เต็มสภา)  
วาระที่ 3 เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  
ด้วยมติ เห็นชอบ 14 เสียง   
ไม่เห็นชอบ -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  6   ขอความเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 คืนหมู่บ้าน  
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ต่อไปเป็นวาระที่ 6 ขอความเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 8 คืนหมู่บ้าน ในวาระน้ีก็จะเป็นการมอบกิจการประปาหมู่บา้น เงินรับฝาก
ประปา ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ให้คณะกรรมการกิจการประปา 
เป็นผู้รับผิดชอบ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจงครับ 

/นางเขมานันท์... 
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นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า 

 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 สืบเน่ืองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบรายงาน
การเงินส้ินปีงบประมาณ ส้ินสุดเมื่อวันที่  30 กันยายน 2561 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทดับุ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรา 91 และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ข้อ 70 
ข้อ 71 ของสายตรวจการเงิน ขอแจ้งการตรวจพบและขอทราบข้อมูล
ประกอบการตรวจสอบ ดังน้ี เงินรับฝากค่าประปา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
ตามงบแสดงสถานะการเงิน หมายเหตุ เก็บจ านวนเงิน 159,881.07 บาท  
ขอทราบว่าเป็นการรับฝากเพื่อวัตถุประสงค์ใด  องค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ จะด าเนินการอย่างไร ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลช้ีแจง  
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ช้ีแจงว่า กรณีเป็นเงินรับฝากประปาหมูบ่า้น 
ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้รับทราบ
ปัญหาความต้องการ เกิดความขัดแย้งในชุมชนกรณีไม่มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
ในการน้ีเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะและการบริโภคอุปโภค 
อย่างต่อเน่ือง องค์การบริหารส่วนต าบลจึงเข้าไปดูแลในเบื้องต้น เพื่อให้การ
ด าเนินการกิจการประปาสามารถด าเนินต่อไปได้ และประชาชนได้รับ บริการ
สาธารณะอย่า งทั่ว ถึง  ตามงบแสดงสถานะการ เงิน  การรับฝากเงิน  
เพื่อให้การบริหารกิจการประปาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8  องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ประชุมช้ีแจงผู้ใช้น้ าประปาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น สอบถามความต้องการและน ากลับไปสู่การบริหารภายใต้อ านาจหน้าที่
ของชุมชนในการด าเนินการตามระเบียบบริหารกิจการประปาต่อไป  ดังน้ัน 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้
น้ าประปาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ
ประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 เพื่อโอนกิจการประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 8 ให้คณะกรรมการกิจการประปาได้บริหารจัดการต่อไป ในส่วนของ
สถานการณ์คลัง ขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ช้ีแจงคะ  

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รบัฝากเงินกิจการประปาของ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 8 ยอดเงิน ณ วันน้ี มีเงินคงเหลือทั้งหมด 186,798.19 บาท ซ่ึงในแต่
ละเดือนจะใช้จ่ายเป็นค่าการด าเนินกิจการประปา ดังน้ัน ค่าจดหน่วยมิเตอร์  
ค่าคนเก็บน้ าประปา จ านวน 3 หมู่บ้าน หมู่ ที่ 1 เดือนละ 1,600 บาท  
หมู่ที่ 2 เดือนละ 600 บาท หมู่ที่ 8 เดือนละ 1,400 บาท และจะมีคา่จ้างเหมา 
 

            /คนเปิด-ปิด... 
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คนเปิด -ปิดน้ าประปาหมู่บ้าน พร้อมดูแลรักษา เดือนละ 6 ,000 บาท  
และค่าไฟฟูา ประมาณเดือนละ 8,000–9,000 บาท ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เราจะมีการโอนกิจการประปา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 คืนหมู่บ้าน ในวันที่ 12 
มีนาคม 2562 มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 คืนหมู่บ้าน ครับ 

มติที่ประชุม             เห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 คืนหมู่บ้าน 
ด้วยมติ  เห็นชอบ 14 เสียง   
ไม่เห็นชอบ -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่น ๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระน้ีหรือไม่ครับ ครับ  
นางสาววลัยลักษณ์  จารุธาดา ผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ด้วยอ าเภอปราสาท จะจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ในวันที่ 1 
มีนาคม 2562 ณ วัดราษฎร์เจริญผล ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือจากแตล่ะหมู่บา้น
ประกอบอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าประชุม ดังน้ีคะ 
หมู่ที่ 1 ต้มย าไก่บ้าน 
หมู่ที่ 2 น้ าพริกปลาทูพร้อมผัก 
หมู่ที่ 3 ปลานิลน่ึงมะนาว 
หมู่ที่ 4 ขนมหวานและผลไม้ 
หมู่ที่ 5 ขนมจีนน้ ายา 
หมู่ที่ 6 ส้มต า 
หมู่ที่ 7, 8, 9 ข้าวสวย 
ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีงบประมาณด าเนินการให้แต่ละหมู่บ้าน 
สามารถติดต่อรับได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ คะ  

นายทวีศักดิ์   สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านอ่ืนมีเรื่องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ในวันน้ีเราได้ประชุมเพื่อพิจารณามาจน
ครบทุกวาระแล้วขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุมช้ีแจงตอบข้อซักถามต่างๆ และคณะ
ผู้บริหารที่ไดร้่วมประชุมในครั้งน้ี ผมขอ ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2562  

เลิกประชุม เวลา  16.0๐  น. 
 
 
 

 
/นางเขมานันท์... 
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(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

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

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


