
 
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศอ าเภอปราสาท 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
รายงานความจ าเป็นขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5) และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ อ าเภอพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงประกาศมาให้ทราบ 
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ ลงชื่อ  
นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง นายอ าเภอปราสาท ล าดับต่อไปขออนุญาต
ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ขาด 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรินดา  แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
และลากิจ 1 ท่าน ได้แก่ นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 บัดนี้องค์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุมและ 

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งซักซ้อมแนวทาง 
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากเดิม 4 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะต้องด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ 5 ปี ให้แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ในวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 
 

/นางเขมานันท์... 
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นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับรายงาน 
การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว  
ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดท่ีต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
มีสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  

 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง   
ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี   
   (พ.ศ. 2561 – 2565)  
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ต่อไปเป็นวาระที่ 3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ  
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อาศัยอ านาจ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น 
    จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อไป 

นายทวีศักดิ์ สุระศร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
   ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 
 / ในส่วนของ... 
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    ในส่วนของรายละเอียดขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -  

   2565 ขอมอบหมายให้นางสาวจิตรา  สุระศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   เป็นผู้ชี้แจงคะ 

นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจิตรา   
   สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
   ขอชี้แจงรายละเอียดการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
   ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่  
      ๑๐ ตุลาคม 25๕๙ ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
     (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้  
    บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑๙   
    ตุลาคม 2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
    ๒๕๖๔)  ตลอดจนการด า เนินการที่ เกี่ ยวข้องกั บแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
    ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทย  
    จะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น กระทรวงมหาดไทย  
    พิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
    และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้ 
    เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ 
    ใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
    และการด าเนินกิจการของจังหวัด และหน่วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้องต้อง 
    สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายก 
    รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗  
    ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
    มีระยะเวลาห้าปี  ดังนั้น เ พ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่ น ในปัจจุบัน  ซึ่ ง เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่ มี ระยะเวลาสี่ ปี  
    (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  
    แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวั ด รวมทั้ งแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี จั งหวั ด  
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปี กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบ ูรณาการ 
    แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5  
     แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทาง 
    การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2561 – 2565 ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
    และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลา 
   ห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
  2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  2.1 ให้ 
     องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดและอ า เภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของ 
   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
   ตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน  2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด เพื ่อใช ้เป ็นแนวทางในการประสาน  
   แผนพัฒนาท้องถิ ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุม 
   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสาน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น ในเขตจังหว ัด  
   แล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตจั งหวัด 
   ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
   3.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ๓.๑ ในการ 
   ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การ 
   บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตาม 
   ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 3.๒ ในการ 
   ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้อง 
   กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
   ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม 
   จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
   และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรก 
   ของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดท า 
   ประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล  
   ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร  
   ระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้  
   รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี ้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป 
   การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบ 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 
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      22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท   
   0810.3/ว6247 ลงวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ ให้  
   ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.๓ ให้องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่ นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามเค้า โครงแผนพัฒนาท้องถิ่ น  
   (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

   ๓.๔ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ให้จ ัดท าเฉพาะครุภ ัณฑ์ ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้างที ่อยู ่ในโครงการพัฒนา 
    ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชน  
    ได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม 
    อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและ 
    ค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น  
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   
    หมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

     4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
    เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กร   
    ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม 
    ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    5. การก ากับดูแล  5.1 ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล 
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ย เ พ่ิ ม เติ ม  งบประมาณจาก เ งิ นสะสม 
     การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนา 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณ 
     อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียด 
     ของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่าย 
     ดังกล่า วต้อ งสอดคล้องกับ โครงการพัฒนา  ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น  
     ก่อนให้ความเห็นชอบ  
    5.2 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
    จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอ 
    ของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอ 
    สะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  
    แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ 
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   6. การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่าง 
   ด า เนินการ  ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด า เนินการตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 

   ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด 
   และกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕  
   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ  
   รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  
   ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติ 
   ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล 
   ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน   
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ 
   ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอ 
   ผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 
   อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –  
   2565 
  5. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว 
   ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  
   2561 – 2565 
  6. หลังจากด าเนินการตามข้อ 1 – 5 แล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ 24 แห่ง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น  
   
 
 / ส่วนที่ 1... 
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    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    1. ด้านกายภาพ 
    2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
    3. ประชากร 
    4. สภาพทางสังคม 
    5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
    6. ระบบเศรษฐกิจ 
    7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
  ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
    2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
    1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
    4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  (รายละเอียดโครงการ ตามเอกสารที่ได้แจกให้คะ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีสรุป... 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  
1.3 แผนงานการพาณิชย ์

 
 

40 
- 
 
- 

 
 

13,000,000 
- 
 
- 

 
 

45 
- 
 
- 

 
 

16,000,000 
- 
 
- 

 
 

49 
2 
 
- 

 
 

15,500,000 
356,000 

 
- 

 
 

39 
- 
 
- 

 
 

11,000,000 
- 
 
- 

 
 

25 
 
 
- 

 
 

10,000,000 
 
 
- 

 
 

20 
 
 
- 

 
 

8,000,000 
 
 
- 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านส่งเสริมการศึกษาและการ
พัฒนาคน 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

3,500,000 

 
 
 

30 

 
 
 

17,500,00
0 

3. ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

 
 
 

2 
9 
 

 
 
 

30,000 
205,000 

 

 
 
 

2 
9 
 

 
 
 

30,000 
205,000 

 

 
 
 

2 
10 

 

 
 
 

30,000 
150,000 

 

 
 
 

2 
10 

 

 
 
 

30,000 
150,000 

 

 
 
 

2 
10 

 

 
 
 

30,000 
150,000 

 
 
 

10 
48 

 

 
 
 

150,000 
860,000 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

3.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แผนงานการเกษตร 
3.4 แผนงานงบกลาง 

 
 

4 
4 

 
 

105,000 
8,800,000 

 
 

4 
4 

 
 

105,000 
8,800,000 

 
 

5 
4 

 
 

125,000 
9,000,000 

 
 

5 
4 

 
 

125,000 
9,000,000 

 
 

5 
4 
 

 
 

125,000 
9,000,000 

 
 

28 
20 

 
 

585,000 
44,600,000 

4. ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
การสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
. 
 

3 

 
 
 

210,000 

. 
 
 

3 

 
 
 

210,000 

 
 
 

3 

 
 
 

210,000 

 
 
 

3 

 
 
 

210,000 

 
 
 

3 

 
 
 

210,000 

 
 
 

15 

 
 
 

1,050,000 
5. ยุทธศาสตร์ที ่ 5  
ด้านการบริหารและการ
บริการ 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

 
 

2 
3 

 
 

230,000 
75,000 

 

 
 

2 
3 

 
 

230,000 
75,000 

 
 

2 
3 

 
 

130,000 
95,000 

 
 

2 
3 

 
 

130,000 
95,000 

 
 

2 
3 

 
 

130,000 
95,000 

 
 

10 
15 

 
 

850,000 
435,000 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ที่ประชุมต้องการเพ่ิมเติม ร่างแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หรือไม่

ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  

มติที่ประชุม      เห็นชอบร่างแผนพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    วาระที่  3.2  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระที่  3.2 นี้  เป็นการขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบก่อนครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27  
  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  
  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  ให้เป็นอ านาจอนุมติัของสภาท้องถิ่น 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นากยกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ในส่วนรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการคลัง และผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียด 
การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

/ รายการที่ 1... 
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    รายการที่ 1 เป็นรายการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    โน้ตบุ๊ก ซึ่งเดิมได้อนุมัติโอนงบประมาณแล้ว เมื่อครั้งประชุมสภาสมัยสามัญ  
    สมัยแรก (ครั้งที่ 2) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากกระทรวงไอซีที  
    ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีผลให้รายละเอียดคุณลักษณะ 
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องโอน 
    ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ขอโอนลด ดังนี้ 

      1) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง  
     หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่อง  
     คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 21,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
     ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
     จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     ประจ าปี พ.ศ.2561 ขอโอนลด 21,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  -  บาท   
                   2) บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด  
     ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  
     10,000 บาท ขอโอนลด 1,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  9,000 บาท   

      โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
         1) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวด  

     ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ ค่าจัดซื้อเครื่อง 
     คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 22,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
     ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  
     มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

                   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 
  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

                        - ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
     เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
     ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics  
     Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

- ในกรณีที่มีหน่วยความจ าเป็นแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  

                   2. มหีน่วยความจ าหลัก (RAW) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
                   3. มีหน่ายจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
  หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
                  4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366  x 768 Pixel 
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
                   5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

/6.มีช่องเชื่อม... 
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                   6. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                  7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
  Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
                   8. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
  จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
  ประจ าปี พ.ศ.2562 

  รายการที่ 2 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้ 
   1) ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน การพาณิชย์ งาน กิจการประปา หมวด ค่าใช้สอย   

     ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  20,000 บาท ขอโอนลด   
     20,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  – บาท    

            2) ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน การพาณิชย์ งาน กิจการประปา หมวด ค่าใช้สอย   
     ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  20,000 บาท ขอโอนลด  
     20,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  -  บาท 

   3) ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน การพาณิชย์ งาน กิจการประปา หมวด ค่าวัสดุ  
     ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท  
     คงเหลืองบประมาณ  -  บาท 

             4) ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน การพาณิชย์ งาน กิจการประปา หมวด ค่าวัสดุ  
     ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท คงเหลือ 
     งบประมาณ    -   บาท 

             5) ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน การพาณิชย์ งาน กิจการประปา หมวดค่า 
     สาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000 บาท ขอโอนลด 35,000 บาท   
     คงเหลืองบประมาณ 15,000 บาท      

   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน  

    หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ  
    โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาต าบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3  
    ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 115,000 บาท เพ่ือจ่าย 
    เป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาต าบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3  
    ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาเป็นเหล็กรีดลอน ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 78  
    ตารางเมตร และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบรูป 
    ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ในส่วนรายละเอียดโครงการ ขอเชิญ 
    ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงต่อไปคะ 

นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลประทัดบุ ขอชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาต าบล   
  (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ งบประมาณ ตั้งไว้  

 / 115,000 บาท... 
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 115,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคา โดยเป็นการมุงหลังคาเหล็ก 
  รีดลอน ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
  ภายในอาคาร เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด จึงไม่สามารถปรับปรุงอาคาร 
  ทั้งหมดได้ ขอบคุณครับ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 
  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การ 
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จ านวน 2 รายการ ครับ 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
      รายการที่ 1 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 
     ประทัดบุ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง  
     หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่อง 
     คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่าย 
     เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
     1 เครื่อง  

    ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  
    งดออกเสียง 1 เสียง 

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562  
  รายการที่ 2 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบ ุด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน  
  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
    รายการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาต าบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์ )  
  บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้  
  115,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาต าบล (ต้นโพธิ์บ้าน 
  สระกอร์) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต าบลประทัดบ ุ

    ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  
    งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   วาระที่ 3.3  การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสม  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายทวีศักดิ์ สุระศร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ในระเบียบวาระที่ 3.3 นี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุน

ส ารองสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 / ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดจากเงินสะสมได้ ไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาทองถิน่ ภายใต้เงือ่นไข ดังต่อไปนี้   
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกจิการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรอืตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพนและเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาด 
เงินสะสมเป็นอันพับไป  
ข้อ 90 กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้วหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) รับโอนเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(2) เบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิ ตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอ่ืน
ตามกฎหมายระเบียบค าสั่งหรือหนังสือการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่าง
ปีงบประมาณ  
(3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีนั้น ข้อ 91 ภายใต้
บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ 
จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยให้ค านึงฐานะการเงิน  
การคลัง ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น สาระส าคัญการใช้จ่ายเงินสะสมให้ถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบ ค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัดถูกต้อง  
ตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
     1. โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และประชาชน 
ใช้สัญจรและมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาก เป็นโครงการที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ต่อประชาชน 
     2. อยู่ในอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 66 และ 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
     3. เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
     4. เพื่อจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้งบประมาณ 
อย่างคุ้มค่า 

/ 4. นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สืบเนื่องจากประชาชนมีความ
เดือดร้อนในเรื่องของการใช้เส้นทางคมนาคมในการเดินทาง จึงมีความจ าเป็น 
ต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุน
ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมอบหมายผู้อ านวยการ 
กองคลัง และผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจง
เรื่องเงินสะสมก่อนนะคะ  
เงินสะสม  ณ  วันที่  15 มิถุนายน 2562  = 7,032,851.85 บาท 
หัก ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 3 เดือน 

           (651,595 บาท X 3 เดือน)   = 1,954,785.00 บาท 
        ส ารอง ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
            (เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น) 
          = 3,070,000.00  บาท
          = 5,024,785.00 บาท 
     เงนิสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้   = 2,008,066.85 บาท
  

  เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562  = 7,643,501.63 

หัก ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
     (30,700,000 บาท x 15%)   = 4,605,000.00 บาท 

      เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้    = 3,038,501.63 บาท 
     โดยเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมทั้งสองจ านวนนี้ จะน ามาขออนุมัติ 
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือน าไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
     ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี  (pavement In – place  
     Recycling) สายทางบ้านพนม - บ้านประทัดบุ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
     มีขนาดผิวจราจรแคฟซีล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑.680 กม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
     ๑๐,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจะขออนุมัติใช้ 
     เ งิ นสะสม 2,000,000 บาท และ เ งิ นทุนส า รอง เ งิ นสะสม จ านวน  
 / 3,000,000... 
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     3,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท ในส่วนของรายละเอียด  
     การก่อสร้าง ขอเชิญ นายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา เป็นผู้ชี้แจงคะ 
นายพิเชษฐ์  บุญเกิด   นายช่างโยธา กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

     กระผม นายพิเชษฐ์  บุญเกิด นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
     ในส่วนรายละเอียดโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี  
     (pavement In – place Recycling) สายทางบ้านพนม – บ้านประทัดบุ ตั้งไว้  
     ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรแคฟซีล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑.680 กม.  
     พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
     ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ขอบคุณ ครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียด 
  ในโครงการนี้หรือไม่ครับ ในส่วนของเหตุผลความจ าเป็นขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
  ในพ้ืนที่ ได้ชี้แจงเหตุผลที่ได้เสนอโครงการนี้มาครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ    
  หมู่ที ่7 บ้านพนม ครับ 

นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 7 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
หมู่ที่  7 เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร 
เป็นระยะเวลานานหลายปี เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทา
ความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเส้นทาง
นี้ เป็นเส้นทางที่ใช้ เดินทางไปยังเขาสวาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
ของจังหวัดสุรินทร์ กระผมเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ครับ 

นางชุติมันต์  กาประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 2 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ดิฉัน นางชุติมันต์  กาประโคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  หมู่ที่ 2 ขอให้เหตุผลสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต   
  สายทางบ้านพนม – บ้านประทัดบุ ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเส้นทางนี้ 
  เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางไปยังเขาสวาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ 
  จังหวัดสุรินทร์เรา ขอบคุณคะ 
 นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามหรือชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี 
(pavement In – place Recycling) สายทางบ้านพนม – บ้านประทัดบุ ตั้งไว้ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

/ มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสม ประจ าปี งบประมาณ 
     พ.ศ. 2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี   
     (pavement  In – place Recycling) สายทางบ้านพนม – บ้านประทัดบุ  
     ตั้งไว้  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ในวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี้หรือไม่ครับ   
นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า 

  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  หมู่ที่  9  ขอเสนอความคิดเห็น เรื่ องท่อระบายน้ าคลองสายบ้ านไพล  
  ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลไพล พอถึงช่วงหน้าแล้ง  
  ประชาชนมีความเดือนร้อน ไม่มีน้ าใช้ในการท าการเกษตร และเนื่องจาก  
   มีการปิดท่อระบายน้ าไว้ท าให้น้ าไม่สามารถไหลผ่านมาทางพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ 
  ทางฝั่งของต าบลประทัดบุได้ จึงขอเสนอให้พิจารณาจัดท าโครงการฝายกั้นน้ า  
  เพ่ือให้น้ าคลองบ้านไพลสามารถไหลผ่านลงพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน 
  ต าบลเรา ขอบคุณครับ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 ในกรณีที่ท่านจงคิด เชนุยาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ได้เสนอมานี้ เนื่องจากพ้ืนที่ 
  ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลไพล ท าให้ยากแก่ 
  การด าเนินการตามที่เสนอ แต่ถ้าหากประชาชนมีความเดือดร้อนจริง เราก็ 
  จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ 
  ประชาชนครับ ขอบคุณครับ มีท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  หรือไม่ครับ  
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
     ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ขอแจ้งเกี่ยวกับการด าเนิน 
     โครงการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ออกส ารวจแล้ว จ านวน 2  
     หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8 จ านวน 164 ครัวเรือน และหมู่ที่ 9 จ านวน 60  
     ครัวเรือน ครั้งต่อไป หมู่ที่  7 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562  
     ขอความร่ วมมือตั วแทนผู้ น าหมู่ บ้ านแต่ละหมู่ ร่ วมออกส ารวจ พ้ืนที่ 
     และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพ่ือเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนด 
     ที่ดิน ไว้ให้พร้อมเพ่ือความรวดเร็ว ขอบคุณคะ 
 
 / นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
     ขอบคุณ ผู้อ านวยการกองคลัง ครับ ก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
     ด้วยครับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
     กับกฎหมาย และถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ มีท่านใดต้องการสอบถาม 
     หรือน าเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ในวันนี้เราได้ประชุมเพ่ือพิจารณา 
     มาจนครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม  
     เพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ  
     และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลประทัดบุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

 
 
 

 
(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

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

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 

 


