
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.0๐ น. 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓ นางเขมานันท์     ขบวนฉลาด เลขานุการสภาฯ  
๔ นางเยียด ศุภผล ส.อบต.ม.1  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒  
6 นายนอน พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
7 นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓  
8 นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
9 นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔  
๑0 นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕  
๑1 นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
๑2 นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑3 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
๑4 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  
15 นายเชิญ  ปลายด่วน ส.อบต.ม.9   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ (ลากิจ) 
2 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘  (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1 นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. 
2 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
3 นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผอ.กองคลัง 
4 นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน รก.หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
5 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา 
7 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
8 นางสาวบัณฑิตา หาญสุด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาองค์การ 
       บริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง ก าหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   
      ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 อาศัยอ านาจ 
      ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
      ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ . ๒๕๔๖) ตามความนัย  
      หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
      สภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) สภาองค์การ 
      บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การ  
      บริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
      ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน ๒๕62 ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตาม  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
      (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ 
      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม ๒๕62 ลงช่ือ  
     (นายทวีศักดิ์   สุระศร) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
      ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมคะ ปรากฏว่า มีท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิาร 
     ส่วนต าบลประทัดบุขาด 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรินดา แสวงสุข สมาชิกสภาฯ  
     หมู่ที่ 8 และลากิจ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวจินดา  นาคเขียว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  
     บัดน้ีองค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว  
     ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูป 
     บูชาพระรัตนตรยั เปิดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมัยสามญั  
     สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหา ร ส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวเปิดประ ชุม  
     และแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 ฝายก้ันน้ า  ในวันที่ 5  
     พฤศจิกายน 2562 และแจ้งก าหนดการงานบุญทอดกฐิน วัดราษฎร์เจริญผล วันที่  
     3 พฤศจิกายน 2562 วัดสุวรรณาราม วันที่  9 – 10 พฤศจิกายน 2562  
     และวัดบ้านจบก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
     เข้าร่วมกิจกรรมในวันดงักล่าวโดยพร้อมเพรยีงกันด้วยนะครับ ในปีน้ีมีผมเป็นห่วง 
     เรื่องน้ า หน้าแล้งปีน้ีคาดว่าน้ าประปาแต่ละหมูบ่้านน่าจะไมพ่อใช้ เราต้องเตรียมตวั 
     รับมือกับปัญหาภัยแล้ง จากการประชุมผู้น าเมื่อช่วงเช้า  ของหมู่ 4 มีความ 
     เดือดร้อนเรื่องน้ า ผมจึงน าเสนอไปว่าให้เช่ือมต่อใช้ประปาร่วมกับหมู่ 3 ซ่ึงผู้น า 
     ยินดีและจะประชุมชาวบา้นเพื่อจะเช่ือมตอ่ใช้ประปารว่มกัน ข้อดีของการเช่ือมต่อ 
     ใช้ประปาร่วมกันก็คือ เราใช้แค่ท่อประมาณ 2.00 เมตร มาเช่ือมต่อก็สามารถ 
     ใช้น้ าประปาได้เลย เป็นการประหยัดงบประมาณและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
     หมู่ 6 แต่ก่อนคิดว่าน้ าน่าจะเพียงพอ แต่ตอนน้ีคาดว่าคงไม่เพียงพอเพราะในช่วง 
     หน้าแล้งที่ผ่านมา ชาวบ้านมีการสูบน้ าออกไปและคิดว่าน้ าจะ ไหลเข้าสระคืน 
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     แต่พอถึงเวลาจริงๆ น้ าไมส่ามารถไหลเข้าสระได้ ท าให้ปีน้ีคาดว่าน้ าน่าจะใช้ได้ถึง 
     แค่ช่วงเดือนมีนาคม ก็จะต้องหาแผนส ารอง หรืออาจจะต้องหางบประมาณเพื่อ 
     เจาะบาดาล ส่วนของหมู่ 1  ก็ได้มีการอนุมัตเิจาะบาดาลเรียบร้อย และได้ส่งพิกัด 
     ท าเรื่องเพื่อขอใช้เพราะจะต้องมีการเซ็นยินยอมขอใช้ที่เรียบร้อยแล้ว หมู่ อ่ืนๆ ก็ 
     ขอให้เฝูาระวังถ้ามีปัญหาเกิดก็ขอให้รีบแจ้งเพื่อหาแนวทางแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่  28  สิงหาคม  2562 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ในวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  
  2562 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี   
  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา   
  อบต. และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเรียบร้อย 
  แล้วน้ัน ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  

 มีสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรอง  
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
  (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  
  พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม  2562  
 ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง  ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระน้ี รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา ๕๘/๕ ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  

 /นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า 

  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

     ตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๘/๕ ดิฉันจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา  อบต. 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติได้รับทราบ และเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ต่อไป 
   ท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาน้ี ดิฉันได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ไ ด้คาดหวังเอาไว้  แต่ทั้ง น้ีอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  งบประมาณ 
ที่เพียงพอ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซ่ึงดิฉันได้ด าเนินการจนประสบความส าเร็จในระดับหน่ึง 
โดยในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด  จึงใคร่ขอแถลงผลการด าเนินงานตาม
นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เมื่อวันที่  ๒๙ เดือน มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ดังต่อไปน้ี 
   ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  จากนโยบายที่มุ่งเน้นที่จะยกระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า  
การลงทุน การพัฒนาด้านการเกษตร ให้เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ส่ิงสาธารณูปโภค และส่ิงสาธารณูปการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งเก็บน้ า ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ  ได้ด าเนินการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก เพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อความปลอดภัย และประโยชน์
นานัปการ อันประกอบด้วย 

 (๑)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (2)  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
 (๓)  โครงการวางท่อระบายน้ า 
 (๔)  โครงการก่อสร้างถนนดิน 
 (๕)  โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์/ขยายเขตระบบไฟฟูา 
 (๖)  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
 (๗)  โครงการก่อสร้างระบบประปา 
 (๘)  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 
 (๙)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 (๑๐) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา 
 (๑๑) โครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายก้ันน้ า  
   เป็นต้น ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 

 
         /๒.  นโยบาย... 
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๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  นโยบายด้านการเศรษฐกิจไดมุ้่งเน้นการพัฒนาและการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ส่งเสรมิ

การฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ การด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมาตรการส าคัญเร่งด่วน 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย 

 (๑)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 (๓)  การสนับสนุนการด าเนินการด้านเกษตรอินทรย์ี 
 (๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว 
 (๕)  โครงการต าบลต้นแบบดา้นการจัดการพลังงาน 
 (๖)  โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 (๗)  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน 
 (๘)  โครงการส่งเสริมการจัดการศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 (๙)  โครงการจัดตั้งตลาดประชารัฐสร้างสุข  

  เป็นต้น  ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
  ๓. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 การพัฒนาด้านสังคม ถือว่าเป็นนโยบายหน่ึงที่ส าคัญที่จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมั่นคง  
และย่ังยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการพัฒนาด้านสังคม แยกรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
 ๓.๑  ด้านสวัสดิการสังคม    
   การสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคม ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อมอบ
สวัสดิการให้กับผู้พิการ คนชราผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสงเคราะห์ราษฎรตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วน
ต าบล เช่น 

  (๑)  โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
  (๒)  โครงการช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็กยากจนผู้ด้อยโอกาส 
  (๓)  โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
  (๔)  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ 
  (5)  โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
  (6)  โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี 
  (7)  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน ในการปูองกันยาเสพติด  
  (8)  โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พรอ้มในวัยรุน่ 

        เป็นต้น ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๓.๒  ด้านการสาธารณสุข 

  การสาธารณสุข ได้มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  รวมทั้ง
สติปัญญา ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โดยความร่วมมอืกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ในการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
ให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะความเส่ียง สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  
เพื่อร่วมกันประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการบริการสุขภาพแก่ประชาชน  

  (1) การด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคเช่นการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  (2) กิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อไปสู่ต าบลจัดการสุขภาพ 

  (3) โครงการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 

 /(4) โครงการ… 
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  (4) โครงการดา้นสุขภาพและการสาธารณสุขจากกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบลประทัดบุ

    (5) โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลประทัดบุ ได้จัดบริการรับส่งต่อ 
ผู้ปุวยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ช่ัวโมง    

  (6) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และเจ็บปุวยหนักไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ด้วยตนเอง  
ก็ได้ด าเนินการบรรเทาทุกข์พิจารณาจัดส่งผู้ปุวยตามกรณีที่จ าเป็นต่อไป  

  (๗) โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
  (๘) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน Zevo Waste ขยะเหลือศูนย์ 

        ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๓.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 (๑) อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการด าเนินกิจกรรมด้านงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  (๒) การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดเหตุในเบือ้งต้นอย่างทันทว่งที และช่วยเหลือบรรเทาทกุข์  
   (๓) โครงการปูองกันการจมน้ า จัดตั้งทมี “ประทัดบุเรดดี”้ เพื่อแก้ไขปัญหาใหจ้ากตน้เหตุ   
    (๔) การด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกดา้น 

        ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๓.๔  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

   การพัฒนาด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทัง้ ๓ รูปแบบ มีความส าคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน โดยในการจัดการศึกษาในระบบ
ได้ด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษา   

  (๑) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การสนับสนุนส่ือวัสดุการเรียน   
  (๒) โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทัง้ ๒ โรง (โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา, 
โรงเรียนบ้านพนม)  

  (๓) ให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนจัดการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจ าปี การให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร  

  (๔) พัฒนาศูนย์ให้ได้มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพื้นฐาน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (๕) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนาใหป้ระชาชนและเยาวชนทั่วไป  
เด็กเล็กและผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมออกก าลังกายและเสริมสร้างสุขภาพ เช่น กิจกรรมกีฬาปฐมวัย กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “ประทัดบคุพั” การแข่งขันฟตุบอลอายุไม่เกิน ๑๔ ป ีการแข่งขันฟุตซอล 
   (๖) การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินการเพื่อให้เกิดจิตส านึก
รักษ์บ้านเกิด สอดคล้องกับวีชีวิตชุมชน การปฏิบัติธรรม การเข้าวัดฟังธรรมจรรโลงจิตใจ  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  
เปิดโอกาสให้บุตรหลานได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูและแสดงมุทิตาจิต รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ ประสานความ
ร่วมมือในลักษณะ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และการปกครองท้องที่ ปกครองท้องถ่ินร่วมกันด าเนินการสร้าง  
อัตลักษณ์ของชุมชน 
   (๗) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
   (๘) โครงการฝึกอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ า 
   (๙) โครงการวัดประชารฐั สร้างสุข กิจกรรม ๕ ส. 
         ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 

          /๔.  ด้านการ.... 
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 ๔.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  การเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ เพื่อการอนุรักษ์น้ า อนุรักษ์ปุา อนุรักษ์ดิน เพื่อให้
ประชาชนได้ตระหนักและหวงแหนปกปอูงรกัษา ดูแลสาธารณประโยชน์ของชุมชน การมีส่วนรว่มในการดูแลและรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เช่นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้, ปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ, กิจกรรมปลูก
หญ้าแฝก เป็นต้น ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๕.  ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
 จากแนวนโยบายด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง ได้จัดให้มีการบริหารจัดการ
องค์กร เน้นการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ใหค้วามส าคัญเน้นย้ าโดยเฉพาะ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน ให้บริการกับพี่น้องประชานทั้งในที่ตั้งส านักงาน อบต. และบริการนอก
ส านักงาน อบต. ได้แก่ งานบริการจัดเก็บภาษีเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  โครงการ อบต . 
พบประชาชน เน้นการให้ความรู้และการบริการเชิงรุกด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร  ได้มีการเช่าพื้นที่จัดเก็บ 
และดูแลเว็บไซด์ของ อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  และการปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล  นอกจากน้ียังจัดให้มีแบบฟอร์ม
ค าร้องต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการขอรับบรกิารตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มย่ืนค าร้องขอรับบริการข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงาน บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้  
 ความพร้อมในด้านบุคลากร ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
ผู้ให้บริการมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มุ่งต่อการบรกิารและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ตามหลักกฎหมาย ข้อระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ด าเนินการ
ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และพัฒนาคุณภาพวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น พร้อมกับพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม, จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 นอกจากน้ีได้จัดท าโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดเวทีประชาคม จัดช่องทางแสดงความคิดเห็น จัดให้มีแบบสอบถามความ 
พึงพอใจในการรับบรกิาร และการบริการประชาชนในการร้องทุกข์/ร้องเรียน เจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยประสาน
ความร่วมมือกับยุติธรรมจังหวัด เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนต่อไป  
 ตามที่สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดีเด่น ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและควา ม
สมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครอืข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการปกครองทอ้งถ่ินให้เป็น
รากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดเีด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์ รายละเอียดแนบท้ายผนวก 

 ๖.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว 
 จัดให้มีการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานเขาสวาย เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีข้ึนเขาสวายเป็นประจ าทุกปี ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 
      (ลงช่ือ) 
          นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด  
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามค าแถลงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่านใดมีข้อซักถามหรือ
ต้องการแสดงความคิดเห็น เชิญครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องอื่น ๆ   
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือเสนอแนะในวาระอ่ืนๆ น้ี เชิญนะครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลประทดับุและผู้ทรงเกียรตทิกุท่าน 
ขอแจ้งเรื่องการจัดโครงการ 1 ต าบล 1 ฝายก้ันน้ า จะด าเนินการในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2562 ณ ล าห้วยไพล ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกัน แต่งกาย
เส้ือสีเหลือง หรือชุดจิตอาสา 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 มีท่านใดต้องการสอบถามหรอืน าเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ในวันน้ีเรา 
ได้ประชุมเพื่อพิจารณามาจนครบทกุวาระแล้ว ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุมช้ีแจงตอบข้อ
ซักถามต่างๆ และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ผมขอปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ครับ 

 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

 
(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

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

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 



  


