
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕61 
วันพฤหัสบดีที่  15  กุมภาพันธ์  2561 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ชั้น ๒ 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

*************************************** 
รายนามผู้เขา้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ ทวีศักดิ์        สุระศร  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ สามารถ       เษมฉัตร  
๓ นางเขมานันท์     วรทรัพย์ เลขานุการสภาฯ เขมานันท์     วรทรัพย์  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑ เยียด           ศุภผล  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟ่ือง ส.อบต.ม.๒ ชุติมันต์        วิชาเฟ่ือง  
๖ นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ นอน           พะงาตุนัด  
๗ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓ บุปผา ภาสดา  
๘ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ อ านวย        สุขทวี  
๙ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ ลอยทอง ศุภผล  

๑๐ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕ เสาวภา        ส าราญกาย  
๑๑ นายซื่อ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖ ซื่อ             โชเมืองดี  
๑๒ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗   ลา 
๑๓ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ จินดา          นาคเขียว  
๑๔ นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘   ขาด 
๑๕ นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ มุยหลี       มานุมูลัด  
๑๖ นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙ เชิญ           ปลายด่วน  
๑๗ นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ จงคิด          เชนุยาว  
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายพิเชฐ                 บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. พิเชฐ            บุญประสิทธิ์  
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง ภูรีรัตน์ สดมสุข  
3 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง สุพรรณ พรหมสวัสดิ์  
4 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา ไพบูรณ์ พรมชาติ  
5 นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน ยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์  
6 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา พิเชษฐ์ บุญเกิด  
7 นางสาวพรรณวรัท   ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล พรรณวรัท ชาญเจริญ  
8 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตรา สุระศร  
9 จ่าเอกถิรพุทธิ์ ผกาทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ถิรพุทธิ์ ผกาทอง  

10 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ วลัยลักษณ์ จารุธาดา  
11 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ นราศักดิ์ พะงาตุนัด  

       



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

วันพฤหัสบดีที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ชั้น ๒) 

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
----------------------------------------- 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาฯ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  พ.ศ.  
๒๕๔๖)   ตามความนัย หมวด ๒  ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จึงประกาศ
ก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕61  ระหว่างวันที่  14 – 28 
กุมภาพันธ์  ๒๕61  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  บัดนี้
ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า ขณะนี้องค์ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕
61 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวเปิดการประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สาระส าคัญของ
วาระนี้ คือเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ประจ าปี 2561 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ 
สมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทุกโครงการที่ได้จัดท า
เพ่ือพ่ีน้องประชาชนในเขตของเรา และขอฝากแจ้งเตือนเรื่องการแชร์
ข้อความบนโซเซียลโลกออนไลน์ ต้องระมัดระวังการแชร์หากมีผลกระทบ
กับผู้อ่ืนเราอาจจะโดนด าเนินคดีได้ เนื่องจากข้อความบางข้อความท าให้
ผู้อื่นเสียหาย ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งคุ้มครองในเรื่องนี้อยู่  
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 ในวันนี้มีสมาชิกลา 1 ท่าน ครับ คือ นายสมศักดิ์ เสือมาก สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 7 และขาดประชุม 1 ท่าน คือ นางสาว  
รินดา แสวงสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 บัดนี้ได้เวลา
อันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 ณ บัดนี้    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2560 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2560 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประทัดบุ 
ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 

2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา 
อบต. เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพ่ิมเติม ขอ
เรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4       
ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง   

 ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    3.1 การก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ประจ าปี พ.ศ. 2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดสมัย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้ง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
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นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง
เกี่ยวกับระเบียบการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. 
๒๕๔๖) “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” “สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗(แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๑(๓)ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมี
สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 3  กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที ่3  
ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 3 สมัย ครับ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นายอ านวย สุขทวี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

       2. นายลอยทอง ศุภผล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 2  กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2  
ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 4 สมัย คะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

       2. นางเยียด   ศุภผล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอมติจ านวนสมัยประชุมสภาครับ สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้ก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 3 สมัย ขอมติเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 3 สมัย ด้วยคะแนนเสียง   4  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ 9  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอมติจ านวนสมัยประชุมสภาครับ สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้ก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 4 สมัย ขอมติเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 4 สมัย ด้วยคะแนนเสียง   9  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ  3  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ตามมติได้เห็นชอบให้สมัยประชุมสภาฯ มีจ านวน 4 สมัย ครับ ท่านใด
ต้องการเสนอ วันเริ่มของแต่ละสมัยในปี 2561 จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 
2562 ขอเชิญครับ 

นายเชิญ ปลายด่วน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 9  กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายเชิญ ปลายด่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 9 
ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ แต่ละสมัย ดังนี้ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน 2561 จ านวน 
15 วัน เพ่ือรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  14 – 28 สิงหาคม 2561 จ านวน 
15 วัน เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  17 – 31 ตุลาคม 2561 จ านวน 15 
วัน เพ่ือจัดท าทบทวนแผนฯ /รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ /
รายงานรับจ่าย/ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 เริ่มระหว่างวันที่  14 – 28 
กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 15 วัน เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 
2562 ครับ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

       2. นายมุยหลี มานุมูลัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
/มีท่านใด... 
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มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมตเิห็นชอบครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ประจ าปี 2561 จ านวน 4 สมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  16 
– 28 เมษายน 2561 เพื่อรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ สมัย 

 สามัญ สมัยท่ี 3 ระหว่างวันที่  14 – 28 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณา
ข้อบัญญัติ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  17 – 31 ตุลาคม 
2561 เพื่อจัดท าทบทวนแผนฯ /รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ฯ /รายงานรับจ่าย/ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี และสมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี 2562 เริ่มระหว่างวันที่  14 – 28 กุมภาพันธ์ 
2562 เพื่อก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์  จ านวน  ๑3  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ – เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
3.2  ขอความเห็นชอบเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –   

 2564) 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

นางสาวจิตรา สุระศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและ 
   ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหาร
   ท้องถิ่น 

 
 
 /(3)ผู้บริหาร... 
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   (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
   หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
   บริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
   เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง 
   พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
   ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ง

    ร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
   มีโครงการที่ขอเพ่ิมเติมเข้าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี้ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 16 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
    2. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
    3. โครงการติดตั้งกระจกโค้งและราวกันตกตามจุดเสี่ยง 
    4. โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง 
    5. โครงการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
    6. โครงการก่อสร้างศาลาข้างสนามกีฬา 
    7. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา 
    8. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประจ ารถกู้ชีพ (เครื่องกระตุ้นหัวใจ) 
    9. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง 
    10. โครงการก่อสร้างเสาธงประจ าสนามกีฬา อบต.ประทัดบุ 
    11. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
    12. โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 
    13. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. และเจ้าหน้าที ่

    หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
    14. โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริ ด้าน 

    สาธารณสุข 
    15. โครงการจัดท าที่เก็บขยะอันตราย 
    16. โครงการจัดซื้อสระน้ าขนาดเล็ก ขนาด 15 ฟุต 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
    2. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
    3. โครงการติดตั้งกระจกโค้งและราวกันตกตามจุดเสี่ยง 
    4. โครงการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
    5. โครงการก่อสร้างศาลาข้างสนามกีฬา 
    6. โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา 
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    7. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประจ ารถกู้ชีพ (เครื่องกระตุ้นหัวใจ) 
    8. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
    9. โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 
    10. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. และเจ้าหน้าที ่

    หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
    11. โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริ ด้าน 

    สาธารณสุข 
    12. โครงการจัดท าที่เก็บขยะอันตราย 
    13. โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการติดตั้งกระจกโค้งและราวกันตกตามจุดเสี่ยง 
    2. โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก 
    3. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
    4. โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 
    5. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. และเจ้าหน้าที่หน่วย

     การแพทย์ฉุกเฉิน 
    6. โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริ ด้าน 

    สาธารณสุข 
    7. โครงการจัดท าที่เก็บขยะอันตราย 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการติดตั้งกระจกโค้งและราวกันตกตามจุดเสี่ยง 
    2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
    3. โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 
    4. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. และเจ้าหน้าที่หน่วย

     การแพทย์ฉุกเฉิน 
    5. โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริ ด้าน 

    สาธารณสุข 
    6. โครงการจัดท าที่เก็บขยะอันตราย 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ชี้แจง เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติมปรับปรุงแผนครับ 
จ.อ.ถิรพุทธิ์  ผกาทอง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
    จ.อ.ถิรพุทธิ์  ผกาทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุผล
    ความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมเติมและปรับปรุงแผน ดังนี้  
 

/1.การติดตั้ง... 
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     1. การติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และปรับปรุงระบบ
    สูบน้ าและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นการส่งเสรมการใช้น้ าในชุมชน 
    ซ่ึงสามารถใช้งานได้กับแหล่งน้ าทุกประเภท  บ่อน้ าผิวดิน บ่อบาดาล แม่น้ า 
    สามารถติดตั้งได้ในพ้ืนที่ห่างไกลจากบ้านเรือนที่ระบบจ าหน่ายไม่สามารถ
    เข้าถึง น าไปใช้ในการเกษตร 
     2. การติดตั้งกระจกโค้งและราวกันตกตามจุดเสี่ยง เพ่ือความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     3. การจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง และสายส่งน้ าดับเพลิง เนื่องจาก
    ปัจจุบันมีสภาพช ารุด มีรอยรั่วหลายจุด  
     4. การจัดซื้ออุปกรณ์ประจ ารถกู้ชีพ (เครื่องกระตุ้นหัวใจ) รวมถึง
    วัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. และเจ้าหน้าทีห่น่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือ 
    พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในภารกิจการกู้ชีพ ให้มีประสิทธิภาพมาก
    ยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือ
    ผู้ป่วย รองรับภาวะฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลา 
     5. การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ เป็นงบประมาณใน
    การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น กรณีเกิดภัยพิบัติ เกิดโรคระบาด  
    รวมถึงการยับยั้งการเกิดโรค ครับ 
นายไพบูรณ์  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
    นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เหตุผลความจ าเป็นที่
    ต้องเพ่ิมเติมและปรับปรุงแผน ดังนี้  
     1. การก่อสร้างศาลาข้างสนามกีฬา สร้างป้ายโครงเหล็ก สร้างรั้ว
    รอบสนามกีฬาและการก่อสร้างเสาธงประจ าสนามกีฬา อบต.ประทัดบุ 
    เพ่ือใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาของ องค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ  
     2. การจัดซื้อสระน้ าขนาดเล็ก ขนาด 15 ฟุต เพ่ือใช้ในการเรียน
    การสอบ อบรมให้ความรู้ เด็กในเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอด การช่วยเหลือ
    ตนเองเบื้องต้น ครับ 
นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
    นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล เหตุผลความจ าเป็นที่
    ต้องเพ่ิมเติมและปรับปรุงแผน ดังนี้  
     1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง ของ
    ห้องส านักปลัด อบต. เนื่องจากตัวเดิมมีสภาพที่ช ารุด และต้องซ่อม 
    บ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อนข้างสูง 

/2.โครงการ... 
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     2. โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เพ่ือเป็นการ
    ส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ 
    อาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีการแข่นขัน 
    ปรับปรุงและพัฒนาร้านอาหารของตนเองให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นและ
    เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารมากขึ้น คะ 
นางสาวจิตรา สุระศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
    นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เหตุผลความจ าเป็นที่
    ต้องเพ่ิมเติมและปรับปรุงแผน ดังนี้  
     1. โครงการเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
    เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน 
    สาธารณสุข เป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 
     2. โครงการจัดท าที่เก็บขยะอันตราย สามารถคัดแยกขยะอันตราย 
    ออกจากขยะทั่วไป ลดอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนจากขยะอันตราย 
    เป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนได้ คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ตามเหตุผลความจ าเป็นที่ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปนั้น มีท่านสมาชิกฯท่านใด
    ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบเพ่ิมเติม 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่ 2 ขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่ 2 
 ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม 

เพ่ือให้ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งใน
เวลา 13.00 น. 

 

    -พักการประชุม- 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

 

 

 
/นางเขมานันท์... 
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นางเขมานันท์  วรทรัพย์          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 บัดนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า องค์ประชุมสภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ต่อไป 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ต่อไปเป็นวาระที่ 3.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเรียนเชิญท่าน
เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้ชี้แจงระเบียบ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543 
    หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
    เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ในส่วนของรายละเอียดการโอน 
    งบประมาณ ขอมอบหมายให้ นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข เป็นผู้ชี้แจงคะ 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
     องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
     ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียด
     การโอนงบประมาณ ประจ าปี 2561 ดังนี้ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
     ต าบลประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้ 

     1.1 ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน  
    บริหารทั่วไป  หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   ประเภท เงินเดือนนายก/
    รองนายก  ตั้งไว้  478,080  บาท  ขอโอนลด   71,450 บาท  คงเหลือ
    งบประมาณท้ังสิ้น 406,630 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป   

     
/1.โอนไปตั้ง... 
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   1. โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุดังนี้ 

         (1)  ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   งาน 
    บริหารทั่วไป หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ประเภท 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
    24,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศ   ตั้งไว้ 56,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
    ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู  มีระบบ
    ฟอกอากาศ   จ านวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 28,000  บาท  มีรายละเอียด 
    คุณลักษณะดังนี้ 

    1.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  บีทียู 
    2.  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
    3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาด

    ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

    4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
    ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

    5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ 
    ตะแกรงไฟฟ้า(Electric grids)หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า(lonizer)เป็น
    ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถท าความสะอาด
    ได ้

    6.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
    7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
          - สวิตซ์  1  ตัว 
          - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร   
          - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
      2.  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ 

    นันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
         (1)  ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม

    และนันทนาการ  งาน กีฬาและนันทนาการ  หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง 
    สาธารณูปการ  รายการ โครงการก่อสร้างเสาธงประจ าสนามกีฬาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3   ตั้งไว้  15,450  บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเสาธงประจ าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล
    ประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3  เสาธงชาติ  จ านวน 1  ต้น  สูงไม่น้อย
    กว่า  6.50  เมตร  เสาธงสี  จ านวน  9 ต้น  สูงไม่น้อยกว่า  5.50 เมตร 
    รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  ตาม 
    แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ.2561-2564 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มติที่ประชุม    อนุมัติโอนงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
     ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป  
     หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้ง
     ไว้  478,080  บาท  ขอโอนลด   71,450 บาท  คงเหลืองบประมาณ
     ทั้งสิ้น 406,630 บาท  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส านักปลัด 
     องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
     ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศ   ตั้งไว้  
     56,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
     ขนาด 24,000 บีทียู  มีระบบฟอกอากาศ   จ านวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 
     28,000  บาท  และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา  
     ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
     เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างเสาธงประจ าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3  เสาธงชาติ  จ านวน 1  ต้น  สูง
     ไม่น้อยกว่า  6.50  เมตร  เสาธงสี  จ านวน  9 ต้น  สูงไม่น้อยกว่า  
     5.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  
     ตามแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พ.ศ.2561-
     2564 ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เนื่องด้วย นายไฟศาล สืบสวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 
    2 ได้ลาออกไปนั้น ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจบันทึกการ
    ประชุมเพ่ือมาทดแทน ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบครับ  
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ.2547  
 ข้อ 103 ก าหนดไว้ว่า 

  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมากรสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่

 น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน   7   คน 

/(2) คณะกรรมการ... 
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  (2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ บุคคลที่
 ไม่ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3  คน  แต่ไม่เกิน  7  
 คน 

    ข้อ  104  ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท าการหรือ
    พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
    ต่อสภาท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
    สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
    คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่
    ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
  (๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
  ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ 

    พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
    แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วธิีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
    สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
    บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
    กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
    อ่ืนและให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ท่านสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้มาเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
    ประชุม แทนที่ว่างลง ขอเชิญครับ 
นายจงคิด เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 8 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  

นายจงคิด เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 
  9 ขอเสนอ นางบุปผา ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 
  3 ครับ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

       2. นายอ านวย สุขทวี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ขอมติเห็นชอบให้ นางบุปผา ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ทดแทนที่ได้ว่าง
  ลง ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ นางบุปผา ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
 ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ท่านใดมีเรื่องที่ต้องการน าเสนอในวาระอ่ืนๆ นี้ ขอเชิญครับ  

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ตามข้อ 105 (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร ดิฉัน

    ขอเสนอที่ประชุม ขอแต่งตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นขึ้นมา 1 ชุด เป็น 
    คณะกรรมการสามัญ ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
    กว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน เพ่ือด าเนินการเบื้องต้นในการตรวจสอบต่างๆ 
    เกี่ยวกบัเรื่องการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่าประ
    เลียน ป่าปวงตึก ตามหนังสืออ าเภอปราสาท ที่ สร 0318/656 ลงวันที่ 
    12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง
    กรณีผลการรังวัด ได้เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม ขอให้องค์การบริหาร
    ส่วนต าบลประทัดบุ สอบสวนข้อเท็จจริง ฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ จะท า
    หน้าที่กลั่นกรองการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่า
    ประเลียน ป่าปวงตึก ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอจ านวนและรายชื่อ ส่วน
    วิธีการเลือกให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้
    สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตน
    เห็นควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
    ไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
    ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูก
    เสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
    ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอว่าจะคัดเลือกจ านวนเท่าใดครับ 
 
 

/นายจงคิด... 

/นายจงคิด... 
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นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 9 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 

  9 ขอเสนอให้มีจ านวน 5 ท่าน ครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นางเสาวภา ส าราญกาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

       2. นายมุยหลี มานุมูลัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
    ผมจะขอมติเห็นชอบให้ มีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง การออก 
    หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวงตึก 
    จ านวน 7 ท่าน ขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให ้มีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง การออกหนังสือส าคัญ
    ส าหรับที่หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวงตึก จ านวน 5 ท่าน 
    ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ต่อไปให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อ ครับ 
นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 2 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางชุติมันต์ วิชาเฟ่ือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
  หมู่ที ่2 ขอเสนอ นางสาวจินดา นาคเขียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 คะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

       2. นายอ านวย สุขทวี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 1 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 
  1 ขอเสนอ นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 คะ 

 
 
 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 

       2. นายเชิญ  ปลายด่วน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นางบุปผา  ภาสดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 3 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่
  ที ่3 ขอเสนอ นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 คะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นางเสาวภา  ส าราญกาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 

       2. นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
นางสาวจินดา นาคเขียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 7 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางสาวจินดา  นาคเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบุหมู่ที ่7 ขอเสนอ นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 คะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

       2. นายซื่อ  โชเมืองดี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
นางเสาวภา  ส าราญกาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 5 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางเสาวภา  ส าราญกาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบุหมู่ที ่5 ขอเสนอ นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

       2. นางสาวจินดา  นาคเขียว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ผมจะขอมติเห็นชอบให้ 
     1. นางสาวจินดา นาคเขียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
     2. นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
     3. นางชุติมันต์  วิชาเฟ่ือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
     4. นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

/5.นายนอน... 
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     5. นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
    เป็น คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
    หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวงตึก ขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให ้1. นางสาวจินดา นาคเขียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
     2. นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
     3. นางชุติมันต์  วิชาเฟื่อง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
     4. นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
     5. นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
  เป็น คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่

หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวงตึก  
 ด้วยคะแนนเสียง 13  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ตามข้อ ๘  ในกรณีที่ปรากฏว่า การรังวัดเพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่

หลวงแปลงใดได้เนื้อที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก 
ให้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จ
แล้วให้นายอ าเภอสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้น
น้อยไปเพราะเหตุใด มีจ านวนเนื้อที่เท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาต าบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประกอบการพิจารณา หากสภาต าบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนภายในสามสิบ
วัน ให้ด าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๙  ในกรณีที่มีปัญหาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งใดสมควรจะคง
สภาพเพ่ือท าการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน หรือ
สมควรจะถอนสภาพเพ่ือน ามาจัดสรรให้ราษฎรท ากิน หรือจัดประโยชน์
อย่างอ่ืน หรือกรณีที่มีผู้บุกรุกสมควรจะด าเนินการขับไล่หรือไม่ เมื่อ
นายอ าเภอร้องขอ ให้สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัดประชุม
พิจารณาให้ความเห็น โดยให้ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา หน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจร่วมกับสภาต าบลหรือ
สภาท้องถิ่นด้วย เสร็จแล้วส่งผลการประชุมให้นายอ าเภอเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 เราจะต้องด าเนินการในข้อ 9 ซึ่งจะจัดการประชุมในเดือนเมษายน ตาม
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คะ 

 /นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ให้ออกค าสั่งแต่งตั้งทั้ง 5 ท่าน เป็น คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง 

  การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ป่าเสมาะเกรียล ป่าประเลียน ป่าปวง
  ตึกด้วยครับ ท่านใดมีเรื่องท่ีต้องการน าเสนอในวาระอ่ืนๆ นี้ ขอเชิญครับ  

นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 3 กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย
นอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 3 มี
ราษฎรต้องการสูบน้ ารดหญ้าข้างสระน้ าสาธารณะขนาดเล็กแก้ไขปัญหาภัย
แล้งชั่วคราว สามารถสูบได้หรือไม่ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ในเรื่องของการสูบน้ าใช้ในนั้น น้ าเป็นของสาธารณะใช้ร่วมกัน มอบหมาย
    ให้ นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ 
    ยุติธรรมต าบล เพื่อหาแนวทางต่อไป คะ 
นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 1 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 1  
ขอแจ้งเรื่องป้ายโครงการสระน้ าล้มและสอบถามเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬา  
กีฬาฟุตซอลที่ผ่านมานั้น ในเรื่องคุณสมบัติของนักกีฬาไม่ชัดเจน ท าให้เกิด

 ความสับสนเข้าใจกัน ขอให้พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของนักกีฬาให้มี
 ความชัดเจนด้วย 

นายไพบูรณ์  พรมชาติ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  

    ส าหรับเรื่องกีฬาฟุตซอล ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    ขอชี้แจง ว่าเราสนับสนุนเด็กอายุ ไม่เกิน 12 ปี ซึ่งได้แจ้งมาเป็นเวลา 4 
    เดือน แต่ในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วย จะน าไป 
    ปรับปรุงแก้ไขในการจัดการแข่งขันในปีต่อไป 
    และขอแจ้งเพ่ิมเติมให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้ส่งรายชื่ออบรมเครื่องยนต์  
    ที่เคยส่งจัดส่งมาแล้วขอให้ส่ง ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน มาให้ใหม่  
    เนื่องจากผมต้องกรอกข้อมูลในระบบของวิทยาลัยสารพัดช่าง ครับ 
    แจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จัดในเดือน เมษายน 61 
     

/แจ้งเรื่อง... 
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    แจ้งเรื่องโครงการอบรมให้ความรู้ทักษะกีฬา จะมีการด าเนินการจัดการ
    แข่งขัน ผู้หญิง แข่งแชร์บอล อายุไม่เกิน 16 ปี ครับ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ในเรื่องกีฬาฟุตซอล ตามท่ีได้เกิดปัญหานั้น ในปีถัดไปถ้ามีปัญหาในเรื่อง
 ของอายุ หรือเกิดความคลุมเครือ ให้ท่านผู้น าเป็นผู้รับรอง หากไม่มีผู้รับ
 รองก็ให้น าบัตรประชาชนมาแสดง ในปีถัดไปให้ตั้งคณะกรรมการ
 พิจารณาคุณสมบัตินักกีฬาด้วย ขอบคุณคะ 

นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 9 กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา

 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ

 หมู่ที่ 9 ขอสอบถามเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า ครับ สามารถด าเนินการได้
 หรอืไม่ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ในเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า ให้เขียนร้องทุกข์เข้ามาได้เลยคะ 
นางเยียด  ศุภผล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูที่ 1 กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขอ
 สอบถาม ในเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามารางวัด ปักเหล็กไว้  อยากสอบถามว่า 
 เขาด าเนินการอะไร 

นายทวีศักดิ์   สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอรับไปด าเนินการสอบถามช่างรางวัดต่อไปครับ 

             มีท่านอื่นมเีรื่องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ตอนนี้เวลาก็   
    ล่วงเลยมาพอสมควร  ส าหรับวันนี้เราได้พิจารณาในเรื่องต่างๆในวันนี้ ขอบคุณ
    ท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุก
    ส่วนที่ได้ร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วม
    ประชุมในครั้งนี ้ผมขอ ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัย
    สามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2561  
 

ปิดประชุม  ๑4.0๐  น. 
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  (นายลอยทอง  ศุภผล)    (นายมุยหลี  มานุมูลัด)           (นางบุปผา ภาสดา)   
คณะกรรมการตรวจบันทึก     คณะกรรมการตรวจบันทึก      คณะกรรมการตรวจบันทึก 

 
 

 
(นางเขมานันท์  วรทรัพย์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

 
 

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 


