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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. นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
6. นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
8. นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภา อบต.ฯ เรื่อง   
    ก าหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
    ประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ก าหนดเรียกประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  
    ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 
    สภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บล ประทั ดบุ  ( ชั้ น  2 )  สภ า อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ  จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
    ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง   
    เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  17 สิงหาคม ๒๕63 ลงชื่อ 
    นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    บัดนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุขาด 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรินดา แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บัดนี้ 
    องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ 
    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
    เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภาองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  
    ขอเชิญคะ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้ง 
    ก าหนดการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วัดราษฎร์เจริญผล 
    และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เมื่อวันที่  
    26 สิงหาคม 2563 ณ วัดบ้านจบก ที่ผ่านมา ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2563  
    ขอเชิญทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ บริเวณพ้ืนที่ 
    ป่าสาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
    การแต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อสีฟ้า  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ 
        2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ สมัยสามัญ  
    สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  
    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. 2563  
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว 
ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดท่ีต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563   
    เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
    ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  
    ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง   
    ไม่รับรอง  –  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ 
       2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ สมัยสามัญ  
    สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563  
    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว 
ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดท่ีต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563   
    เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
    ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563  
    ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง   
    ไม่รับรอง  –  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว การให้ความเห็นชอบร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

     3.1 วาระที่สอง การพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายทวีศกัดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ในวาระที่ 3.1 นี้ เป็นการพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ตามที่เราได้ 
    คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งท่านได้พิจารณาค าแปรญัตติในช่วงวันที่ 17, 18, 19 
    สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมฯ ตรวจสอบ ทบทวน                        
    ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20  
    สิงหาคม 2563 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
    ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 
    ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ 
    ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย 
    การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจน 
    การสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
    เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง 
    ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น    
     ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ เฉพาะที่มี 
    การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
    จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย 
    กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
    ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภา 
    ท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ 
    ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ 
    ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ 
    ข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป  
    สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง 
     ตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการ 
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    ตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณา 
    ข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก 
    สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
    เป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อ 
     ที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
    ส าหรับวาระที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ยื่นเห็นควรคงร่างเดิม ต่อไปจะเป็นการแถลง  
    ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบและข้อปฏิบัติของการประชุมให้ทราบแล้ว ซึ่งวันนี้ 
    จะไม่มีการอภิปราย ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการพิจารณา 
    ค าแปรญัตติ เชิญครับ  
นางเยียด  ศุภผล  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการพิจารณา 
    ค าแปรญัตติ ดังนี้ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 พิจารณาให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17, 18, 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
    08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
    คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและมารับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามก าหนดวัน เวลา ที่สภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ก าหนด ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุท่านใด มายื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ. 2564 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดแล้ว 
    เห็นสมควรให้คงไว้ตามร่างเดิม เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
    พิจารณาวาระที่สอง และวาระที่สาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ข้อ 51 และ ข้อ 52 ต่อไป 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่คณะกรรมการฯ ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เมื่อไม่มี 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด ผมจะเข้าสู่  
    วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    พ.ศ. 2563   

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว การให้ความเห็นชอบร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ 

  3.2 วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    พ.ศ. 2564 ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ชี้แจง 
    ระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
นางบุปผา  ภาสดา    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
    ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
    ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นชอบให้ตรา 
    เป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ตามระเบียบฯ ที่ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งไปแล้วนั้น  
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ซึ่งทุกท่านได้พิจารณามาในวาระที่หนึ่ง   
    วาระที่สอง และเข้าสู่วาระที่สาม ผมจะขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  14  เสียง  
     งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    เราได้พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้น 
    แล้ว ซึ่งมีมตใิห้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    เพ่ือให้คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ใช้ในการ  
    บริหารราชการในปี พ.ศ. 2564 ต่อไปครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   ในระเบียบวาระที่ 4 นี้ เป็นการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจ านวน 10 รายการ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ  
นางบุปผา  ภาสดา    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมติัของสภาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพ 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,000 บาท  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการ 
    พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    วาระที่ 4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพ 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,000 บาท เรียนเชิญท่าน 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เชิญครับ 
นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
     ส าหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ในส่วนของกองการศึกษาฯ มีจ านวน 4 รายการ ส านักปลัด จ านวน 2 รายการ และกองช่าง  
    จ านวน 3 รายการ ในส่วนของกองการศึกษา ขอมอบหมายให้ นายไพบูรณ์  พรมชาติ  
    เป็นผู้ชี้แจง ส านักปลัด มอบหมายให้ นางสาวจิตรา  สุระศร เป็นผู้ชี้แจง และกองช่าง   
    มอบหมายให้ นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ เป็นผู้ชี้แจง เชิญครับ 
นายไพบูรณ์  พรมชาติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    กระผม นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ขออนุญาตชี้แจงเรื่ อง  
    การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพขนาด 
     ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
       ขอโอนลดในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ 
    โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 65,000 บาท ขอโอนลด 
    50,130 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 14,870 บาท 

                      โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

  
 

/ด้านบริหาร... 
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    ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
    ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตั้งไว้ 17,000 บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

             - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว  
    สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

             - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม 
    ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

             - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
             - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  

    หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
             - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
             - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

    Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
             - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
             - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
             - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หนว่ย 

     จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ  
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา 
    ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
    จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,000 บาท ขอมติ  

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
    วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวเนื่องกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการส่งเสริม 
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 65,000 บาท ขอโอนลด 50,130 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณทั้งสิ้น 14,870 บาท 

                   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพ 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,000 บาท  
    ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 /ระเบียบวาระ... 
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 ระเบียบวาระที่  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
    (Ink Tank Printer) จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 4,300 บาท  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระที่ 4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
    (Ink Tank Printer) จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 4,300 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
นายไพบูรณ์  พรมชาติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
      ส าหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
    (Ink Tank Printer) จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 4,300 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
      ขอโอนลดในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการโครงการส่งเสริม 
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ขอโอนลด 50,130 บาท คงเหลือ งบประมาณทั้งสิ้น  
    14,870 บาท  

                     โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

    ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อ 
    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 4,300 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
    จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 4,300 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

             - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
    จากโรงงานผู้ผลิต  

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า 

   ต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า  

   ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)  
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  

      จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

 

 /นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา 
    ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก 
    พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 4,300 บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
    วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการส่งเสริม 
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 65,000 บาท ขอโอนลด 50,130 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณทั้งสิ้น 14,870 บาท 

                   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
    (Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 4,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
    พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท  
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที)    
    จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระที่ 4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที)    
    จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
นายไพบูรณ์  พรมชาติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
      การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) จ านวน 
    1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
     ขอโอนลดในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการโครงการส่งเสริมประเพณี 
    แห่เทียนเข้าพรรษา ขอโอนลด 50,130 บาท คงเหลืองบประมาณท้ังสิ้น 14,870 บาท  
 

 
/โอนไป... 
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                     โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
     ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อ 
    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) ตั้งไว้ 2,600 บาท เพ่ือจ่าย 
    เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เครื่อง 
    งบประมาณ 2,600 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น   
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

    จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
    คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา 
    ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวด า  
    (18 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600 บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
    วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการส่งเสริม 
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 65,000 บาท ขอโอนลด 50,130 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณทั้งสิ้น 14,870 บาท 

                   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
   ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
    เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) ตั้งไว้ 2,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
    2,600 บาท  
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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 ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า  
    24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท งบประมาณ 112,000 บาท  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระท่ี 4.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า  
    24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท งบประมาณ 112,000 บาท  
    เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ครับ 
นายไพบูรณ์  พรมชาติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
      การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู  
    จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท งบประมาณ 112,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ขอโอนลดในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ 
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 266,340 บาท ขอโอนลด 112,000 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณ 154,340  บาท 

           โอนไปตั้งรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  
    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ตั้งไว้ 112,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 
    4 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

      - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
      - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
        - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน  

    40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก 
    ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
                - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น 
    และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  

      - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
            - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

          (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  
      1. สวิตซ์ 1 ตัว 
     2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร 
     3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

     จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 
 /นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา 
    ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท งบประมาณ  
    112,000 บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน 
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่าย 
   ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 266,340 บาท ขอโอนลด 112,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  
   154,340  บาท 

                   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
   ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการค่าจัดซื้อ 
    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ตั้งไว้ 112,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
    เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่องๆ ละ  
    28,000 บาท งบประมาณ 112,000 บาท 
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 

    วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อ 
    สระเซฟว์ไพร์ ม่ิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมชุดอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด  
    งบประมาณ  26,230.-  บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระท่ี 4.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง  
    พร้อมชุดอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 26,230 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 
นายไพบูรณ์  พรมชาติ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

    การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมชุด 
    อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 26,230 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 /ขอโอนลด... 
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  ขอโอนลดในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหาร  
    ส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ  
    โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 65,000 บาท ขอโอนลด  
    50,130 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 14,870 บาท 
      โอนไปตั้งรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน 
    งานครัว รายการค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมชุด 
    อุปกรณ์ ตั้งไว้ 26,320 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมชุดอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 26,230 บาท 
    มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

    - ปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
    - มีใบพัดน้ าท าจาก polyamide 
    - มีโอเวอร์โหลดในตัว 

- ทุกชิ้นส่วนอะไหล่สัมผัสกับน้ าไม่เป็นสนิท 
- ขนาดท่อดูดไม่น้อยกว่า 2 x 2 นิ้ว  
- ใช้ไฟฟ้าขนาด 200 – 240 โวลล์ 
- แรงดูดขนาดไม่น้อยกว่า 7 เมตร 
- แรงดันน้ าส่งสูง สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 เมตร 
- แรงดันน้ าส่งสูง ปกติไม่น้อยกว่า 9 เมตร 
- ปริมาณน้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 ลิตรต่อนาที 
- ปริมาณน้ าปกติไม่น้อยกว่า 390 ลิตรต่อนาที 
- อุปกรณ์สายดูดใต้น้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ฟุต  จ านวน 1 อัน   และขนาด

ไม่น้อยกว่า 50 ฟุต จ านวน 1 อัน 
- หัวดูดตะกอนแบบล้อพร้อมแปรง จ านวน 1 ชุด 
- แปรงขัดสระขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
- สวิงช้อนใบไม ้จ านวน 1 อัน  
- ด้ามยึด จ านวน 1 อัน 

     จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
    ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา 
    ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า  
    2 แรง พร้อมชุดอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 26,230 บาท ขอมติ ครับ 
 
 
 /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ  

    ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา 
    วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการโครงการส่งเสริม 
    ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้  65,000 บาท ขอโอนลด 50,130 บาท  
    คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 14,870 บาท 
    โอนไปตั้งรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
    รายการค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมชุดอุปกรณ์  
    ตั้งไว้ 26,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า  
    2 แรง พร้อมชุดอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 26,230 บาท 
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลประทัดบุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
    ส านักปลัด อบต. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ  
    17,000  บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระที่ 4.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
    ส านักปลัด อบต. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ  
    17,000 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 
นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ดิฉัน นางสาวจิตรา  สุระศร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย 
    รายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ส านักปลัด อบต. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
    19 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 17,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  

     ขอโอนลดในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงาน 
   ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ 
   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 285,840 บาท ขอโอนลด 19,500 บาท คงเหลือ 
   งบประมาณ 266,340 บาท 
 /โอนไป... 
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                     โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงาน 
    ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
     จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
    จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

             - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว 
    สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

              - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม 
    ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

             - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
             - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  

    หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
             - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
             - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

    Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
             - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
             - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
             - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

     จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 
    ส านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
    17,000 บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน 

    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
    การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
    ตั้งไว้ 285,840 บาท ขอโอนลด 19,500 บาท คงเหลืองบประมาณ 266,340 บาท 
    โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
    ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ตั้งไว้ 17,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท 
 
 /ด้วยคะแนน... 
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     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.7 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลประทัดบุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด อบต. ขนาด  
    800 VA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500  บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระที่ 4.7 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด อบต. ขนาด  
    800 VA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 
นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด อบต. ขนาด  
    800 VA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  
       ขอโอนลดในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ 
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 285,840 บาท ขอโอนลด 19,500 บาท คงเหลือ 
     งบประมาณ 266,340 บาท 
      โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   
    ตั้งไว้ 2,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน  
    1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

            - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
             - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ  
    ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
นายทวีศกัดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ส านักปลัด  
    อบต. ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท ขอมติ ครับ 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
    เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการค่าใช้จ่าย 
    ในการเลือกตั้งตั้งไว้ 285,840 บาท ขอโอนลด 19,500 บาท คงเหลืองบประมาณ  
    266,340 บาท 
    โอนไปตั้ งจ่ ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
    ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด  
    800 VA  ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
    จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท 
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.8 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลประทัดบุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างสระสระกอร์กราว 
    บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว  
    รวม 54 ท่อน งบประมาณ 39,000 บาท       
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระท่ี 4.8 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างสระสระกอร์กราว  
    บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว  
    รวม 54 ท่อน งบประมาณ 39,000 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 
นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   กระผม นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย 
    รายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ 
    ระบายน้ า คสล. ข้างสระสระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด  
    0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 54 ท่อน งบประมาณ 39,000 บาท  
    มีรายละเอียด ดังนี้  

    ขอโอนลดในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ด้านการเศรษฐกิจ   
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการโครงการปรับปรุง 
   ต่อเติมห้องเอนกประสงค์และห้องน้ า ณ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ            
   บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 299,000 บาท   
   ขอโอนลด 57,700 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 241,300 บาท  

 /โอนไป... 
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      โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ
    ด้านบริการ ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
    ข้างสระสระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 39,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ 
    ระบายน้ า คสล. ข้างสระสระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด  
    0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 54 ท่อน  
     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 4 ข้อ 3 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่าง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างสระ  
    สระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  
    จ านวน 1 แถว รวม 54 ท่อน งบประมาณ 39,000 บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม 
    และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง 
    เอนกประสงค์และห้องน้ า ณ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ            
     บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  
    299,000 บาท ขอโอนลด 57,700 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 241,300 บาท 
    โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการ  
    ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อระบายน้ า  
    คสล. ข้างสระสระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
    ค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างสระสระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 วางท่อ คสล. 
    ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 54 ท่อน 
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.9 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลประทัดบุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ที่นานายบุญชัย  เปรื่องวิชา   
    บ้านจบก หมู่ที่ 1 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว  
    รวม 7  ท่อน งบประมาณ 5,000 บาท       
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระท่ี 4.9 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ที่นานายบุญชัย  เปรื่องวิชา   
    บ้านจบก หมู่ที่  1 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว  
    รวม 7  ท่อน งบประมาณ 5,000 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 
 /นายสุพรรณ... 
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นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ที่นานายบุญชัย  เปรื่องวิชา บ้านจบก 
หมู่ที่ 1 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 7 ท่อน 
งบประมาณ 5,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

    ขอโอนลดในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ด้านการเศรษฐกิจ   
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการโครงการ 
   ปรับปรุงต่อเติมห้องเอนกประสงค์และห้องน้ า ณ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลประทัดบ ุบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  
   299,000 บาท ขอโอนลด 57,700 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 241,300 บาท  
    โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ

     ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อ 
    ระบายน้ า คสล. ข้างที่นานายบุญชัย  เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 5,000 บาท     
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ที่นานายบุญชัย  เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1   
    วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  จ านวน 1 แถว รวม 7 ท่อน  

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 3 ข้อ 1 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่าง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ที่นา 
    นายบุญชัย  เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1 วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  
    จ านวน 1 แถว รวม 7 ท่อน งบประมาณ 5,000 บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม 
    และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง 
    เอนกประสงค์และห้องน้ า ณ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ            
    บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 299,000 บาท
    ขอโอนลด 57,700 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 241,300 บาท 
    โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการ 
    ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
    และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการวางท่อระบายน้ า  
    คสล. ข้างที่นานายบุญชัย  เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 5,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล. ที่นานายบุญชัย  เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1   
    วางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  จ านวน 1 แถว รวม 7 ท่อน 
 /ด้วยคะแนน... 
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     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.10 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลประทัดบุ เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1 งบประมาณ   
    13,700 บาท       
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระท่ี 4.9 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1 งบประมาณ   
    13,700 บาท เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ 
นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    การขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 

    ขอโอนลดในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ด้านการเศรษฐกิจ   
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการโครงการ 
   ปรับปรุงต่อเติมห้องเอนกประสงค์และห้องน้ า ณ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลประทัดบ ุบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  
   299,000 บาท ขอโอนลด 57,700 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 241,300 บาท  

      โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ 
    ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการขุดร่องระบายน้ า  
    บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 13,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1   
    จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือปริมาตร 
    ดินขุดไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร   
    จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อน จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  
    ยาว 95.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม. 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 3 ข้อ 2 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่าง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1    
    งบประมาณ 13,700 บาท ขอมติ ครับ 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม 
    และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รายการโครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง 
    เอนกประสงค์และห้องน้ า ณ อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ            
    บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 299,000 บาท
    ขอโอนลด 57,700 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 241,300 บาท 
    โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริการ 
    ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการขุดร่องระบายน้ า  
    บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 13,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก  
    หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร  
    หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ขนาด 
    0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อน จุดที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร  
    ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม. 
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   ในวาระที่ 5 นี้ เป็นเรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญ 
    ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงิน การเก็บ 
    รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 5  
    การกันเงิน 
   ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
    แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
    ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ชี้แจงรายละเอียดการกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2563  
    ไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ครับ 
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นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
     ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
    แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน 
    ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
    กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี 
    ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  
     ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ 
     เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่ 
    กรณีและโครงสร้างดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
    ในส่วนรายละเอียดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มอบหมายให้ 
    นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้ชี้แจงครับ 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   รายละเอียด ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
    กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2  
    ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ  856,000 บาท 
    2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place  
    Recycling สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร งบประมาณ 825,000 บาท 
    3. โครงการขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 13,700 บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติกันเงินงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมติครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ก่อหนี้  
    ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 โครงการ  
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2  
    ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ  856,000 บาท 
    2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place  
    Recycling สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร งบประมาณ 825,000 บาท 
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    3. โครงการขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 13,700 บาท 
     ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  14  เสียง  
    ไม่อนุมัติ – เสียง  
      งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     มีท่านใด มีเรื่องที่ต้องการสอบถามในวาระอ่ืนๆ นี้ เชิญครับ 
นายพเิชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จะมีกิจกรรมโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน  
    ณ บริ เวณพ้ืนที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่  7 ต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท 
    จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ 
    และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     มีท่านใดต้องการเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายมุยหลี  มานุมลูัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 8 กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   กระผม นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 มีเรื่องที่จะเสนอ 
    แสดงความคิดเห็น จ านวน 3 เรื่อง ครับ 
     เรื่องแรก ขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาถนนซอยหน้าบ้าน นายจรัญ  ธนูศิลป์ บ้านจบก  
    หมู่ที่ 1 ต าบลประทัดบุ เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ประกอบกับถนน 
    บริเวณนั้นเป็นทางแยก และเป็นรอยต่อกับถนนสายหลัก เวลาฝนตกท าให้มีน้ าขัง ส่งผลให้ 
    ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าหลุมนั้นมีความลึกมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิด 
    อุบัติเหตุได้ ครับ  
      เรื่องที่ 2 ขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนซอยหน้าบ้านนายบุญชัย  เปรื่องวิชา  
    บ้านจบก หมู่ที่ 1 ซึ่งถนนบริเวณนั้นเป็นรอยต่อกับถนนสายหลัก และมีระดับไม่เท่ากัน  
    เวลาฝนตกท าให้มีน้ าท่วมขังนานหลายวัน เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ าออกได้  
    เพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา จึงขอให้ 
    พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ด้วย ครับ     
   เรื่องที่ 3 ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ อยากให้ก าชับ  
    คุณครูผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์ฯ ให้ดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่เด็กๆ ให้มากขึ้น  
    มีความละเอียด รอบคอบ เพ่ือเป็นการป้องกันและเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุที่อาจจะร้ายแรง 
    มากกว่านี้ ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ ในการแก้ไขปัญหาถนนทั้ง 2 จุดนั้น ขั้นตอนแรก 
    ก็ต้องลงไปตรวจสอบพ้ืนที่แล้วจึงมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพิจารณา 
    ในเรื่องของงบประมาณกันต่อไป ก็รับไว้พิจารณาครับ ส่วนเรื่องกรณีอุบัติเหตุในศูนย์ 
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    พัฒนาเด็กเล็ก ก็ฝากท่านผู้อ านวยการกองศึกษาได้ เน้นก าชับกับทางคุณครูผู้ดูแลเด็ก 
    ในการเฝ้าระวังและคอยดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด และในอนาคตถ้ามีงบประมาณเพียงพอ 
    ก็อาจจะมีการพิจารณาให้ติดกล้องวงจรปิดในศูนย์พัฒนาเด็กต าบลประทัดบุ ทั้งนี้ 
    เพ่ือเป็นการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือให้ 
    สามารถดูแลได้ทั่วถึง มิได้เป็นการจับผิดแต่อย่างใด มีท่านใดต้องการเสนอหรือสอบถาม 
    เพ่ิมเติม เชิญครับ 
นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขอเสนอให้พิจารณา 
    แก้ไขปัญหาถนนซอยบ้านนางโพ๊ะ  ทองวิจิตร เนื่องจากถนนซอยนี้มีระดับต่ า ประกอบกับ 
    เจ้าของพ้ืนที่ที่ติดกับถนนเส้นนี้ได้ถมที่ปิดท่อระบายน้ า เวลาฝนตกหนักไม่สามารถ 
    ระบายน้ าออกได้ ท าให้มีน้ าท่วมขังค่อนข้างสูงเกือบเท่าหัวเข่าเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้ 
    ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงขอเสนอให้พิจารณาหาแนว 
    ทางแก้ไขปัญหานี้ด้วยคะ ขอบคุณคะ   
 นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ครับ อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับ 
    พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ มีที่ใด จุดใดมีปัญหา ก็อยากให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเพราะถือเป็น 
    หน้าที่ของพวกเราในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง ในกรณีนี้  
    แนวทางแก้ไขปัญหาก็จะเป็นแนวทางเดียวกันกับการแก้ไขปัญหาถนนที่ท่านสมาชิกสภาฯ  
    หมู่ที่ 8 ได้เสนอมาก่อนหน้านี้  ก็จะรับไว้พิจารณา ครับ มีท่านใดต้องการเสนอหรือ 
    สอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายนอน พะงาตุนัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     กระผม นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 ขอเสนอให้ 
    พิจารณางบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างถนนสายทางบ้านนายอ านาจ  สุดสัมฤทธิ์  
    และนางยุพิน  ทองประดับ เนื่องจากมีชาวบ้านมาร้องเรียนกับกระผมว่า ถนนทั้งสองสายนี้ 
    ยังไม่สุดทางซึ่งเหลือระยะทางอีกประมาณ 18 เมตร จะบรรจบกับถนนสายนอก 
    ที่จะออกไปทางวัดบ้านจบก หมู่ที่ 1 ขอให้ที่ประชุมสภาฯ และท่านนายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ครับ ในการพิจารณาด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับปัญหา 
    ความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง จะต้องเสนอโครงการมาพิจารณาเพ่ือบรรจุเข้า 
    ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ก่อนที่จะมีการตราเป็นข้อบัญญัติขึ้น 
    ซึ่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เราได้ พิจารณา 
    เสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว ดังนั้น จึงขอให้รอบรรจุโครงการนี้ เข้าในข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณหน้า ก็จะรับไว้พิจารณาต่อไป มีท่านใดต้องการเสนอ 
    หรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
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นายพเิชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
   ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    กระผมขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้การเห็นชอบตราข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอให้บริหารจัดการงบประมาณ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ในวันนี้เราก็ได้ 
    ด าเนินการประชุมสภา อบต. มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม  
    ประชุมพิจารณาทุกวาระในครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ  

ปิดประชุม 12.00 น. 
     
  
 
 
    ลงชื่อ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางบุปผา  ภาสดา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
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ลงชื่อ       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

 


