
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วันที่  28  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ช้ัน 2) 
------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓ นางเขมานันท์     ขบวนฉลาด เลขานุการสภาฯ  
๔ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒  
๕ 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 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  
๑6 นายเชิญ  ปลายด่วน ส.อบต.ม.9   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางเยียด ศุภผล ส.อบต.ม.1 (ลากิจ) 
2 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘  (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
2 นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผอ.กองคลัง 
3 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา 
4 นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 
5 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา 
6 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
8 นางสาวบัณฑิตา หาญสุด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9 นายศักดิ์ดา สู้เหิม พนักงานจ้างเหมาบริการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาองค์การ 
       บริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
     ได้ก าหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ  
     สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562   
     เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ช้ัน 2)  
     อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงขอให้  
     สมาชิกสภาองค์การบริหารต าบลประทัดบุ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน  
     ต าบลประทัดบุและผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ประทัดบ ุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งน้ี ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข 
     เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การ 
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62 ลงช่ือ     
     (นายทวีศักดิ์  สุระศร) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
      ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมคะ บัดน้ีองค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
      ต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ 
      บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภา  
      องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  
     พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ 
     สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ 
     ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2   
     และวาระที่ 3 ข้ันแปรญัตติ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จะเป็นผู้ช้ีแจง ครับ 
     วันน้ีมีสมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือ นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  
     ก่อนจะเริ่มวาระต่อไป กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรม 
     ท าบุญตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ วัดพนมศิลาราม เมื่อวันที่  
     18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ นายสมศักดิ์  เสือมาก ที่ได้จัดท า 
     โรงทาน (จิ้งหรีดทอด) ไปรว่มท าบญุในครัง้น้ีดว้ยครับ จากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา 
     ช่วงน้ีก็น่าจะคล่ีคลายลงแล้ว เพราะดจูากข่าวพยากรณ์อากาศจากวันน้ีจนถึงวันที่   
     9 กันยายน 2562 จะมีพายุพัดผ่านเข้ามา ท าใหม้ีฝนตกติดตอ่กันหลายวัน นาข้าว 
     ที่เคยแห้งแล้งก็น่าจะดข้ึีน และขอเตอืนเรื่องโรคระบาดที่มากับช่วงหน้าฝนนะครับ  
     โรคใบไหม้ที่เกิดจากเช้ือรา พออากาศช้ืนโรคน้ีก็จะเริ่มระบาด ส่วนใหญ่จะเกิด  
     ในพื้นที่ที่มีการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยจากกากน้ าตาล ก็ขอให้เฝ้าระวังและหาวิธี 
     ป้องกันกันด้วยนะครับ เพื่อไม่ใหต้้นข้าวได้รับความเสียหายจากโรคระบาดน้ีครับ    
 
 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่  15  สิงหาคม  2562 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ในวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  
  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับรายงานการประชุม 
  สภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15  
  สิงหาคม 2562 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. และคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วน้ัน ท่านสมาชิกสภาฯ  
  มีข้อความใดที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  

 มีสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรอง  
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562   
  เม่ือวันที่  15  สิงหาคม  2562  
 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง  ไม่รับรอง  –  เสียง   
  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว  การให้ความเห็นชอบ
 ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
 3.1 วาระที่สอง การพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในระเบียบวาระที่ 3 น้ี เป็นการพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
ตามที่เราได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงท่านได้พิจารณาค าแปรญัตติ
ในช่วงวันที่ 16, 19 และ 20 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้ประชุมฯ ตรวจสอบ ทบทวน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามระเบยีบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
/ข้อ 50 ... 
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 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ

น้ันตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก  
ความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ินรายงานน้ันอย่างน้อยจะต้องระบุว่ า ได้มี
หรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ันเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันแก่ สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพื่อแถลงประกอบ รายงานหรือช้ีแจง 
ข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายงานน้ัน    

  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ 
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่  
ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะไดล้งมติเปน็อย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาทอ้งถ่ินลงมติเหน็ดว้ย
กับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ
หรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมติน้ันอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว
ขัดแย้งกันหรือบกพรอ่งในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติใหส่้งปญัหาน้ัน
ไปให้คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรือ่งใหม่ข้ึนอีก ในกรณีทีม่ีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อน้ันๆ เป็นอันระงับ  
ไวก่้อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องทีจ่ะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถ่ินอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม
เกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ด าเนินการ  
ตามความในวรรคสามก็ได ้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพิจารณา
ข้อที่ได้ระงับไว้น้ันตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันให้แก่
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี  
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
ลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่าน้ัน ส าหรับวาระที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติ 
ก็ได้ย่ืนเห็นควรคงร่างเดิม ต่อไปจะเป็นการแถลง ซ่ึงจะไม่มีการอภิปราย คะ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบและข้อปฏิบัติของการประชุมให้ทราบแล้ว 

ซ่ึงวันน้ีจะไม่มีการอภิปราย ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผล 
การพิจารณาค าแปรญัตติ ครับ 

นายจงคิด  เชนุยาว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  กระผม นายจงคิด  เชนุยาว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานผลการ

พิจารณาค าแปรญตัติ ดังน้ี ตามมตทิี่ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
พิจารณาให้คณะกรรมการแปรญัตติมารับค าเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
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      งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16, 19 และ  
     20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ องค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลประทัดบ ุคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและมารับค าแปรญัตติ 
     ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามก าหนด  
     วัน เวลา ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุก าหนด ซ่ึงปรากฏว่า  ไม่มี 
     คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุท่านใด มาย่ืน 
     เสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256 3  
     แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญตัตพิิจารณาโดยละเอียดแล้วเห็นสมควรให้คงไว้ 
     ตามร่างเดิม เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พิจารณาวาระที่  2  
     และวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม 
     สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 51 และ ข้อ 52 ต่อไป 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่คณะกรรมการฯ ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น   

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ย่ืนขอแปรญัตติ 
แต่อย่างใด ผมจะเข้าสู่ วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  3.2 วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน  
  ต าบลประทัดบุ ได้ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  
ในการพิจารณาวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมสภาท้องถ่ินลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
หรือไม่ ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ตามระเบียบฯ ที่ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

  ได้แจ้งไปแล้วน้ัน มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ซ่ึงทุกท่าน 
  ได้พิจารณามาในวาระที่หน่ึง วาระที่สอง  และเข้าสู่วาระที่สาม ผมจะขอมติ
 จากที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านใดเห็นชอบ
 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ขอมติ ครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563  
  ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  เสียง  
 ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
   ตั้งไว้ 7,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี   
    (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว    
  จ านวน 1 เครื่อง 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในระเบียบวาระที่ 4 น้ี เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ .2543 ข้อ 27   
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท าให้ 
  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น  
  อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ในส่วนรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้ช้ีแจงคะ  

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 สาเหตุที่ตอ้งมกีารโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ัน  
  เน่ืองจากตอนที่ตราข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  
  ได้ก าหนดจัดซ้ือครุภัณฑ์ รายการจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยใช้ 
  มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561 ฉบับเดือนมกราคม  
  2561 และต่อมาเมื่อจะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ก็ได้มีการประกาศใช้มาตรฐาน 
         /ครุภัณฑ์... 
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      ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ซ่ึงมีผลใหคุ้ณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ 
     เปล่ียนแปลงไป โดยขอโอนลด ดังน้ี 

           ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน  
     บริหารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา 
     และเผยแพร่ รายการคา่จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 10,300 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 1 เครื่อง  
     มีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

    1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x   
     1080 พิกเซล 

    2.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 32 น้ิว  
    3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
    4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพ 

     และเสียง 
    5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร ์
    6. มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

    จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครภัุณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561  
  เดือนมกราคม 2561 ขอโอนลด 7,300 บาท คงเหลืองบประมาณ 3,000 บาท  
                      โอนไปตัง้จา่ยรายการใหม่ ในส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทดับุ ดงันี้ 

            (1) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ ประเภทครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่รายการค่าจดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี   
     (LED TV) ตั้งไว้ 7,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ 
     แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด   
     32 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

     1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366 x  
     768 พิกเซล 

    2.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 32 น้ิว  
    3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
    4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
    5. ช่อต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
    6. มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

     จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครภัุณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561  
     เดือนธันวาคม 2561 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
     มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอน 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
     รายกาค่าจัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 7,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า  
     จัดซ้ือเครื่องค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ  
     1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
 
         /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนไปตั้งจ่าย  
      รายการใหม่ รายการค่าจดัซือ้โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 7,300 บาท   
      1) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อโทรทัศน์  
     แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 7,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องค่าจัดซื้อ 
     โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล   
     ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

     1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอยีดของจอภาพ (Resolution) 1366 x  
     768 พิกเซล 

    2.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 32 นิ้ว  
    3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
    4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสยีง 
    5. ช่อต่อ USB  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
    6. มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

   จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี  
  พ.ศ. 2561 เดือน ธันวาคม 2561 
  ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑3  เสียง  
 ไม่อนุมัติ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  

  งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังไม่ก่อหนี้ 
  ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต 
  เสริมเหล็กกั้นที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท     
  จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 291,000 บาท 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
วาระที่ 4.2 น้ี เป็นการพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ 

  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน 
  กรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพันประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติการประชุมสภาฯ  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561) โครงการก่อสร้างรั้ว 
  คอนกรีตเสริมเห ล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ   
  อ าเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์ ตั้งไว้ 291,000 บาท  ขอเรียนเชิญท่าน 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา 

    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  

  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4   
  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลง 
 /ค าช้ีแจง... 
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  ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท า ให้ 
  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น 
  อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายก 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ีแจง เชิญครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ในส่วนรายละเอียดเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังไม่ก่อหน้ี 
  ผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต 
  เสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท     
  จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 291,000 บาท ขอมอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข  
  ผู้อ านวยการกองคลัง และนายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยกองช่าง เป็นผู้ช้ีแจง  
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์ การบริหารส่วน
 ต าบลประทัดบุ ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียด ดังน้ี คะ 
    ในส่วนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
   ข้อความเดิม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   
   หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างส่ิงธารณปูโภค รายการ โครงการ 
   ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ  
   อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 291,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง 
   รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดความสูงรั้ว  
   1.70 เมตร ยาวรวม 146.00 เมตร จุดที่ 1 ยาว 71.00 เมตร จุดที่ 2 ยาว  
   57.00 เมตร จุดที่ 3 ความยาว 18.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
   โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

 ข้อความใหม่ ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้าง 
  รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอ 
  ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 291,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว 
  คอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดความสูงรั้วไม่น้อย 
  กว่า 1.85 เมตร ยาว 104 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สพฐ รั้วแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม )  
  ในส่วนรายละเอียดแบบรูป ลักษณะของรั้ว ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้  
  ช้ีแจงคะ 

 
 /นายสุพรรณ... 
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นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 กระผม นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
 ต าบลประทัดบุ ในส่วนรายละเอียด ลักษณะ เป็นรั้วแบบก่อฉาบเซาะร่อง 
  ติดตาข่าย แต่ละช่องมรีะยะหา่ง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สพฐ.   
  รั้วแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัต ิ
  เปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  (โครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังไม่ก่อหน้ีผูกพันประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2561 ตามมติการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24  
  สิงหาคม 2561) โครงการก่อสรา้งรัว้คอนกรีตเสรมิเหล็กก้ันทีส่าธารณะ บ้านพนม   
  หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 291,000 บาท 

มติที่ประชุม      อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2561 (โครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจ าปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
     วันที่ 24 สิงหาคม 2561) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกั้น 
     ที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
     ตั้งไว้ 291,000 บาท 
     ข้อความใหม่ ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค รายการ โครงการก่อสร้าง 
     รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ  
     อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 291,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า  
     ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสรมิเหลก็กั้นที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ขนาดความสูง 
     รั้วไม่น้อยกว่า 1.85 เมตร ยาว 104 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
     โครงการ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน สพฐ. รั้วแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอก 
     เสาเข็ม) 

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  13  เสียง  
ไม่อนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.3 ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     กั้นที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
     งบประมาณ 291,000 บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

วาระที่ 4.3 เป็นการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างรั้ว 
  คอนกรี ตเสริ มเหล็ กก้ันที่ สาธารณะ บ้ านพนม หมู่ที่  7 ต าบลประทัดบุ  
  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 291,000 บาท ขอเรียนเชิญท่าน 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  
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นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุท่านสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทกุท่าน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   
  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้อง  
  ใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงิน 
  ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

  กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแ ล้ว หากองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหน้ีผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
  ได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง  
  รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง   
  สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบกิจ่ายเงินไดไ้มเ่กิน  
  อีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวตอ้งมีวัตถุประสงค์เดมิ  
  ตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   

  ช้ีแจง เชิญครับ 
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วน
 ต าบลประทัดบุ ตามมติการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่   
  24 สิงหาคม 2561 อนุมัติ ให้กันเงิน กรณี ยังไม่ ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปี  
  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้าง 
  รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันที่ สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่  7 ต าบลประทัดบุ  
  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 291 ,000 บาท เน่ืองจากมีความ 
  จ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ   
  เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับใกล้จะส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินดังกล่าวแล้ว  
  จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาไปเบิกจ่ ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
  อีก 1 ปี ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 มีท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติขยายเวลา 

การเบิกจ่ ายเงิน โครงการก่อสร้ างรั้ วคอนกรีต เสริมเหล็กก้ันที่ สาธารณะ  
บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 
291,000 บาท ครับ 
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มติที่ประชุม   อนุ มัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     กั้นที่สาธารณะ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
     งบประมาณ 291,000 บาท ไปอีก 1 ปี  
    ด้วยคะแนนเสียง  13 เสียง 
    ไม่อนุมัติ  –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  5     เรื่องอื่น ๆ   
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือเสนอแนะในวาระอ่ืนๆ น้ี เชิญนะครับ 

ก่อนอ่ืน จากการประชุมในวันน้ี สังเกตได้ว่าสมาชิกฯ แต่ละท่านต้องยืนงอตัวพูด
เน่ืองจากขาไมค์ส้ัน ไมคบ์างตัวก็ช ารุดเสียหาย จึงมีข้อเสนอว่าควรด าเนินจัดซ้ือ
จัดหาขาไมค์ใหม่ทีม่ีความยาวมากข้ึน ฝากผู้เก่ียวข้องได้ศกึษารายละเอียดด้วยครับ 
และขอแจ้งเรื่องการซ่อมปรับปรุงห้องสุขา ช้ัน 2 องค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุของเรา เน่ืองจากมีผู้น าสุขภัณฑ์ห้องน้ ามาบริจาคให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุแล้ว การซ่อมปรับปรุงห้องสุขาในครั้งน้ีเราจึง ไม่ได้ใช้
งบประมาณแต่อย่างใดครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถามหรือ
เสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ 

นางสาวชุติมันต์  กาประโคน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 2 กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางสาวชุตมิันต ์ กาประโคน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
หมู่ที่ 2 เรื่องการใช้ยางมะตอยส าเร็จรูปซ่อมแซมถนนของบ้านสระกอร์ หมู่ที่  3  
และบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ท าให้สภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อดีข้ึน สามารถ 
ช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มาก จึงขอเสนอให้มีการใช้
ยางมะตอยส าเร็จรูปซ่อมแซมถนนสายอ่ืนๆ ด้วย ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของพี่น้องประชาชนในต าบลของเรา ถ้าพื้นที่ใดประสบกับปัญหาสภาพถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ สามารถย่ืนเรื่องเข้ามาขอรับการช่วยเหลือได้เลยนะครับ โดยให้
ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนด มีสมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติม เชิญครับ 

นายจงคิด เชนุยาว      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9  
  เรื่องแรก กระผมขอเสนอให้มีการปรับปรุงขยายสะพานข้ามคลองสายภูมิกันดาร  
  สืบเน่ืองจากเมื่อไม่นานมาน้ีได้เกิดอุบัติรถยนต์ตกคลองบริเวณสะพานข้ามคลอง 
  ดังกล่าว ซ่ึงผู้ประสบเหตุเป็นราษฎรของต าบลเรา เน่ืองจากสะพานค่อนข้างแคบ   
  รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได ้ประกอบกับสองข้างทางไดป้ลูกต้นยูคาลิปตัส 
  ไว้ตลอดแนว ท าให้บดบังทัศนวิสัยในการขับข่ี เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก  
  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจึงขอเสนอให้จัดหางบประมาณเพื่อน าไป 
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  ปรับปรุงขยายสะพานให้กว้างข้ึน รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกันได้สะดวกข้ึน
 เรื่องที่สอง ขอให้พิจารณาน าหินคลุกไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านปจิก – 
  ภูมิกันดาร หมู่ที่ 4, 5, 9 เน่ืองจากสภาพถนนบางช่วงบางตอนช ารุดเสียหาย 
  เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ การสัญจรไป-มาค่อนข้างล าบากและเส่ียงต่อการเกิด 
  อุบัติเหตุ เรื่องที่สาม ขอเสนอให้มีการจัดท าฝายก้ันน้ าคลองสายบ้านไพล เพื่อ 
  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนฝ่ังต าบลประทัดบุในช่วงหน้าแล้ง ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เรื่องสะพานข้ามคลองสายภูมิกันดารนะครับ  
  จากที่เคยได้สัญจรผ่าน สะพานแคบจริงๆ ครับ รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้   
  ถ้าจะท าการปรับปรุงขยายสะพานให้กว้างข้ึนน้ันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง  
  และต้องมีการหารือร่วมกันกับพื้นที่ข้างเคียงดว้ย ส่ิงที่ท าไดใ้นตอนน้ีผมขอแนะน า 
  ให้จัดท าป้ายเตือนน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ เพราะใช้งบประมาณไม่มาก  
  และโดยส่วนใหญ่คนที่ใช้เส้นทางน้ีก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว และรู้ดีว่าสะพานแคบ   
  การท าป้ายเตือนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ในระดับหน่ึง ผู้ขับข่ี 
  ก็จะได้ระมัดระวังกันมากข้ึน มีท่านใดต้องการสอบถามหรือมีเรื่องเสนอแนะ  
  เพิ่มเติม เชิญครับ 
นายมุยหลี มานุมูลัด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 8 กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผม นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
  หมู่ที่ 8 เมื่อหลายปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ร่วมกับ 
  ป่าไม้ในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพ้ืนที่ปา่บริเวณบ้านพนม หมู่ที่ 7 ปรากฏว่า ในช่วง 
  ที่ผ่านมา ประสบกับปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงท าให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้แห้งตาย  
  เมื่อกรมป่าไม้มีวัตถุประสงค์ท าให้เกิดเป็นป่าชุมชน กระผมเห็นว่าเราควร  
  หาโอกาสทีจ่ะจัดกิจกรรมปลูกตน้ไม้เพื่อฟื้นฟผืูนป่าในบริเวณน้ันอีกครั้ง เพราะถ้าม ี
  ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เราก็จะมีแหล่งอาหารที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร  
  ตามธรรมชาติ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ และอาจจะช่วยสร้างรายได้ 
  ให้กับคนในชุมชนได้ ขอบคุณครับ  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ผมเห็นด้วยนะครับเรื่องการปลูกป่า เพราะป่า 
  มีมูลค่ามหาศาล เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของชุมชน ในการปลูกป่าน้ัน ควรปลูก 
  เป็นพันธุ์ ไ ม้พื้นถ่ินหรือป ลูกด้วยเมล็ด เพราะ จะทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
  และสามารถเจริญเติบโตได้ ก็จะรับพิจารณาไว้นะครับเพื่อสานต่อ เราจะสร้าง 
  เป็นป่าชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชนของเราต่อไป มีท่านใดต้องการ 
  สอบถามหรือน าเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ในวันน้ีเราได้ประชุมเพื่อ  
  พิจารณามาจนครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่าง  
  พร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุมช้ีแจงตอบข้อซักถามต่างๆ  
  และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลประทัดบ ุสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครับ 

 /ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

 
 

 
(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

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

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 

  


