
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕61 

วันพุธที่  19 กันยายน 2561 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ(ช้ัน 2) 

เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น. 
*************************************** 

รายนามผู้เข้าประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ 
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 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        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒ ชุติมันต์        วิชาเฟื่อง  
6 นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ นอน           พะงาตุนัด  
7 นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓ บุปผา ภาสดา  
8 นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ อ านวย       สุขทวี  
9 นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔   ลากิจ 

๑0 นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕   ลากิจ 
๑1 นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖ ซ่ือ            โชเมืองดี  
๑2 นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗ สมศักดิ์ เสือมาก  
๑3 นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ จินดา          นาคเขียว  
๑4 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘   ขาด 
๑5 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ มุยหลี       มานุมูลัด  
๑6 นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙ เชิญ ปลายด่วน  
๑7 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ จงคิด          เชนุยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 /รายนาม... 



รายนามคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีผู้่เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายสุพรรณ              พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง สุพรรณ         พรหมสวัสดิ์  
2 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา ไพบูรณ์ พรมชาติ  
3 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา พิเชษฐ์ บุญเกิด  
4 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตรา สุระศร  
5 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ วลัยลักษณ์ จารุธาดา  
6 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ นราศักดิ์ พะงาตุนัด  
       
       
       
       



บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕61 

วันพุธที่  19 กันยายน 2561 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ(ช้ัน 2) 

เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น. 
*************************************** 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศฯ 
ประกาศอ าเภอปราสาท เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ รายงานความจ าเป็นขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากไม่อยู่ในสมัยประชุมสภา 
สามัญ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ พิจารณาจ่ายเงินสะสม 
การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตั้งแต่วันที่ 10- 19 กันยายน 2561 อ าเภอปราสาท 
พิจารณาแล้ว เพื่อให้บริหารงานขององค์การสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน อาศัย
อ านาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  ตั้งแต่วันที่ 10- 19 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  10 กันยายน 2561  ลงช่ือ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง 
นายอ าเภอปราสาท บัดน้ีได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า มีท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุขาด 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรินดา 
แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 และลากิจ 2 ท่าน ได้แก่ นายลอยทอง ศุภผล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 และนางเสาวภา ส าราญกาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
บัดน้ีองค์ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและ
ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ขอเชิญคะ  

ระเบียบวาระที่  ๑  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่หมู่บา้นในพื้นที่ต าบลประทัดบ ุได้ส่งเรื่องเพื่อ
พิจารณาขอแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดรอ้นกรณีเร่งดว่น จึงได้ขอเปิด
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ต้องขอขอบคุณ พนักงาน 
สมาชิก อบต. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของ อบต. ในช่วงที่ผ่านมา และ 

/ยังมีโครง... 
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ยังมีโครงการในท้ายปงีบประมาณอยู่ ขอความร่วมมือใหเ้ข้าร่วมโครงการ
ประชาสัมพันธ์งานวางศลิาฤกษ์ของอ าเภอปราสาท ในวันที่ 20 กันยายน 
2561  ท่านใดว่างสามารถไปรว่มงานไดค้รบั ต่อไประเบยีบวาระที่ 2 ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2561  

 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2561 ได้จัดท าและส่งให้ท่าน
สมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการ
เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3      
(ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ฯ ด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง   
 ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาอนมัุติใช้จ่ายเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  .ในระเบียบวาระที ่3.1 น้ี เป็นการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ได้ช้ีแจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ  

 
 

/นางเขมานันท์... 
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นางเขมานันท์  วรทรัพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ตามที่สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ได้พิจารณาอนุมัตงิบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว
น้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ประหยัด รอบคอบ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตัง้ไวอ้ย่าง
คุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้พิจารณาแล้วว่างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา มีงบประมาณจ านวนจ ากัด 
ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการใช้เส้นทางคมนาคม ไม่ได้มาตรฐาน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรพัย์สิน ประกอบกับประชาคมหมู่บ้านได้ร้อง
ทุกข์ความเดือดร้อนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพื่อแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการจ าเป็นเร่งด่วน จึงอาศัย ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รกัษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่ายขาดจากเงินสะสมได้ ไม่เกินร้อยละส่ีสิบ 
ของงบประมาณรายจา่ยเพือ่การลงทนุของปีน้ัน โดยได้รับอนุมัติจากสภาทอง
ถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี   
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดา้นการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่ เป็นการ
เพิม่พูนรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพือ่บ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่
ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จา่ยขาดเงินสะสมแล้วองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้อง
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนและเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสม
เป็นอันพับไป  
ข้อ 90 กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคบัแล้วหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
การน้ันไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถ่ินในกรณีดังต่อไปน้ี  
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(1) รับโอนเล่ือนระดับเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
(2) เบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถ่ินตามสิทธิ ตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน
อ่ืนตามกฎหมายระเบียบค าส่ังหรอืหนังสือการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่าง
ปีงบประมาณ  
(3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีน้ัน ข้อ 91 ภายใต้
บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะน้ัน โดยให้ค านึงฐานะการเงิน 
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 สาระส าคัญการใช้จ่ายเงินสะสมใหถื้อปฏิบัต ิตามระเบียบ ค าส่ังของ
กระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัดถูกต้อง ตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
 1. โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน และประชาชน
ใช้สัญจรและมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาก เป็นโครงการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ต่อประชาชน 
 2.  อ ยู่ใ นอ าน าจ ห น้ าที่  ต าม มา ตร า  66  และ  67 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
 3. เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 4. เพื่อจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถ่ิน และใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า 
ดังน้ัน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เป็นไปอย่างเหมาะสมมปีระสิทธภิาพรายได ้กรอบวินัยทางการเงินการคลังทีด่ี 
และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน พร้อมที่จะ
รับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ และได้พิจารณาน าไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนทั่วไป พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผล
กระทบต่อการบรหิารงานตามอ านาจหน้าที ่ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงขอใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ซ่ึงเก่ียวข้องกับการบริการชุมชนและสังคม จึงขอ เสนอวิธีใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 2561 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุพิจารณาอนุมัติต่อไป ในส่วนรายละเอียดงบประมาณของแต่ละ
โครงการ มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ช้ีแจงคะ 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จะเป็นการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปี 2561 ซ่ึง มีทั้งหมด 4 โครงการ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

          ขอช้ีแจงส าหรับเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561  
          จ านวน 7,620,293.69  บาท  หัก ส ารองเป็น  
          ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 3 เดือน (616,590 บาท x 3 เดือน)                                     

41,849,770 บาท ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้
พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3 เดือน(677,700x3 เดือน) 2,033,100
บาท  ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 ของเงินสะสม จ านวน  
373,742.37 บาท   ยอด เงินสะสมที่ สามารถน า ไป ใ ช้ได้ทั้ ง ส้ิ น 
3,363,681.32  บาท ขอบคุณคะ ส่วนรายละเอียดงบประมาณ ขอ
มอบหมายผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจง คะ 

นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ขอช้ีแจงรายละเอียด
โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน
สวายปรีง – บ้านสระกอร์  จ านวนเงิน  920,000  บาท  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00 เมตร ระยะทาง  300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบมาตรฐาน 
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์  
– บ้านประทัดบุ จ านวนเงิน  1,024,000  บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00 เมตร ระยะทาง 391.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,955.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
ตามแบบมาตรฐาน 
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) 
บ้านสระกอร์  หมู่ที่ 3 สายทางซอย นางจันออม จ านวนเงิน  153,000  
บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ระยะทาง 59.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.00 ตารางเมตร  พร้อม ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐาน 
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โครงการที่ 4 โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In – Place Recycling ) สายทางบ้านปจิก – บ้านภูมิกันดาร  
จ านวนเงิน  993,000  บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร ระยะทาง 
400.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ  ตามแบบมาตรฐาน 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ในส่วนสาเหตุความจ าเป็นในแต่ละโครงการน้ัน ขอให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละพื้นที่ ได้ช้ีแจงเหตุผลที่ได้เสนอโครงการน้ี
มาครับ โครงการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านสวายปรีง – บ้านสระกอร์  จ านวนเงิน  920,000  บาท ขอเชิญท่ าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 6 บ้านสวายปรีง ครับ  

นายซ่ือ  โชเมืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 6  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายซ่ือ โชเมืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุหมู่
ที่ 6 ขอช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง บ้านสวายปรีง – บ้านสระกอร์  มีความจ าเปน็มาก 
เน่ืองจากเป็นถนนที่เช่ือมหลายหมู่บ้าน เด็กไปโรงเรียน มีความล าบาก ไม่
ปลอดภัย ครับ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดใน
โครงการน้ีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสวายปรีง – บ้าน
สระกอร์  จ านวนเงิน  920,000  บาท ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง บ้านสวายปรีง – บ้านสระกอร์ จ านวนเงิน 920,000  
บาท ด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง   

 ไม่อนุมัติ –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ต่อไปเป็น โครงการที่ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านสระกอร์  – บ้านประทัดบ ุจ านวนเงิน  1,024,000  บาท  ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 บ้านสระกอร์ ครับ  

นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 3  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
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กระผม นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
หมู่ที่ 3 ขอช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์  – บ้านประทัดบุ มีความจ าเป็น 
เน่ืองจาก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในระยะเวลานานแล้ว เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดใน
โครงการน้ีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์  – บ้าน
ประทัดบุ จ านวนเงิน  1,024,000  บาท  ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที ่2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านสระกอร์  – บ้านประทัดบุ จ านวนเงิน  1,024,000  
บาท  ด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง   

 ไม่อนุมัติ –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

ต่อไปเป็น โครงการที่ 3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใน
หมู่บ้าน) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 สายทางซอย นางจันออม จ านวนเงิน  
153,000  บาท  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 3 
บ้านสระกอร์ ครับ 

นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 3  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมูท่ี่ 
3 ขอช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 สายทางซอย นางจันออม  ถนนสายน้ีเป็น
หลุมเป็นบ่อ สัญจรล าบากมากคะ ประชาชนสัญจรค่อนข้างเยอะ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดใน
โครงการน้ีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านสระกอร์ หมู่
ที่ 3 สายทางซอย นางจันออม จ านวนเงิน  153,000  บาท  ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที ่3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 สายทางซอย นางจันออม 
จ านวนเงิน  153,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง   

 ไม่อนุมัติ –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ต่อไปเป็น โครงการที่ 4  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In – Place Recycling ) สายทางบ้านปจิก – บ้านภูมิกันดาร  
จ านวนเงิน  993,000  บาท  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมู่ที่ 9 บ้านปจิกพัฒนา ครับ 

นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ 
หมู่ที่ 9 ขอช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปจิก – บ้านภูมิกันดาร เป็นถนนสายเก่า 
ปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อ นักเรียนสัญจร รวมถึงเป็นถนนเช่ือมต าบล การ
สัญจรไปท างาน มีความอันตราย ครับ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดใน
โครงการน้ีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 4 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycling ) สายทางบ้านปจิก – บ้านภูมิกันดาร  จ านวนเงิน  
993,000  บาท  ครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 4  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) สายทางบ้านป
จิก – บ้านภูมิกันดาร จ านวนเงิน  993,000 บาท  

 ด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง   
 ไม่อนุมัติ –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ขณะน้ีได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม เพื่อให้

ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 
13.00 น. 

    -พักการประชุม- 
    ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 บัดน้ีได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่า องค์ประชุมสภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ต่อไป 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ โดยมาจากสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิน่คัดเลือกจ านวนสามคน 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระน้ีจะเป็นการคดัเลือกคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลประทัดบุ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ช้ีแจงรายละเอียด  
นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอช้ีแจง
รายละ เอียดการคัด เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้ อง ถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 1 ข้อ 8 (3) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ิน
คัดเลือกจ านวนสามคน มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปแีละอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ และข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

 1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
1.1 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ

อ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

     1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการ
    กระจายอ านาจ 
     1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้
    เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ทีส่ าคญัและมีผลตอ่ประชาชนโดยตรง เช่น การ
    แก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ยาเสพติด 
     1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
     1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
     1.6 แผนชุมชน 

2.ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลและองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความ
ต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา  
 

/องค์การ... 
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 องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

        3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
        4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 
    19 (2) 
        5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
        6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
    ตามที่เห็นสมควร 
  7. ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิาร

ส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้ด าเนินการเสนอช่ือ ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
 ขอเสนอ 3 ท่าน ดังน้ี 
  1. นายสามารถ เษมฉัตร  รองประธานสภา อบต. 
  2. นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
  3. นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
  ผู้รับรอง   
  1. นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
  2. นายอ านวย  สุขทวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม ขอมติครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้  
 1. นายสามารถ เษมฉัตร  รองประธานสภา อบต. 
  2. นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 

  3. นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  8 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 12 เสียง 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  3.3 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระน้ีจะ เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประ เมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องได้ช้ีแจงรายละเอียด 

นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอช้ีแจง

รายละเอียด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 (1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่
สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที ่ดังน้ี 

        1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
        2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัตงิานตามที่
เห็นสมควร 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้ด าเนินการเสนอช่ือ ครับ 

นางเยียด   ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 กล่าวว่า  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
ขอเสนอ 3 ท่าน ดังน้ี 
1. นางสาวจินดา นาคเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
2. นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
3. นายอ านวย  สุขทวี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 

/ผู้รับรอง... 
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ผู้รับรอง 
1. นางบุปผา  ภาสดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
2. นายเชิญ  ปลายด่วน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 

นายทวีศักดิ์ สุระศร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม ขอมติครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้  
1. นางสาวจินดา นาคเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
2. นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
3. นายอ านวย  สุขทวี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ 12 เสียง 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องอื่นๆ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ท่านใดมีข้อหารือที่ต้องการแจ้งในวาระอ่ืนๆ น้ี ขอเชิญครับ 
นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่อ าเภอ
ปราสาทได้จัดการประ ชุมพลังประชารัฐ  จะด าเนินการส ารวจข้อมูล
ประชาชนในภาวะยากล าบากและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซ่ึงได้มอบหมาย
ให้ นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ราย
ส่วนรายละเอียด มอบหมายให้ นางสาวจิตรา สุระศร เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด
ของแบบสอบถาม คะ 

นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ดิฉัน นางจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สืบจากการประชุม

สานพลังประชารัฐ  การส ารวจข้อมูล ประชาชนในภาวะยากล าบากและกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม  ต้องบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ขอข้อมูลน าส่ง อบต. วัน
ศุกร์ที่ 21 กันยายน 61 และขอให้ส่งรายช่ือ ผู้ท าเกษตรอินทรีย์ ต าบลละ 5 
คนด้วย นะคะ 

นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 8  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายมุยหลี มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุ
หมู่ที่ 8 ขอแจ้งเรื่องน้ าประปาหมูท่ี่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ครับ ปัจจุบันน้ีน้ ามี 
 

/กล่ิน.รู้สึก... 
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กล่ิน รู้สึกไม่สะอาด สอบถามว่า ได้น าสารส้มมาใช้ในการตกตะกอนหรือไม ่
ถนนสายข้างโรงโม่หิน ทางทิศเหนือ ถนนพัง รถสิบล้อจอดขวางถนน 
ประชาชนเดือดร้อน ขอเจ้าหน้าที่ประสานผู้ประกอบการดว้ยครับ 

นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 
1 แจ้งในเรื่องประปาหมู่ที ่1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ดิฉันทราบว่า ทางผู้รับผิดชอบ
น้ าประปา ได้ด าเนินการล้างประปาแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก คะ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ประปาหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 เป็นประปาใหญ่ ปริมาณการใช้จ านวนมาก 
ขอให้กองช่าง ตั้งกลุ่มไลน์ประปา เพื่อใช้ในการประสานงาน และขอให้
เจ้าหน้าที่น าน้ าไปตรวจสอบคณุภาพด้วยครับ ส่วนถนนสายข้างโรงโม่หิน ทาง
ทิศเหนือ ผมจะลงพื้นที่เข้าไปดูปัญหาและประสานผู้ประกอบการครับ 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แจ้งกองช่าง ให้
ออกส ารวจบริเวณบ้านที่น้ าประปามีกล่ิน พร้อมจัดท ารายละเอียดขอบข่าย
งานเพื่อด าเนินการเป่าล้างท่อประปา คะ 

นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 8  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายมุยหลี มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับ ุ
หมู่ที่ 8 ผมขอหารือในเรื่องการใช้ยาฆ่าหญ้าครับ เราควรมีมาตรฐาน 
แนวทางอย่างไรบ้างครบั 

นางเขมานันท์  วรทรัพย์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ  กล่าวว่า   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
ในเรื่องการฉีดพ่นยาหรือสารเคมีลงนาข้าวน้ัน ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุจะด าเนินโครงการประทดับเุซฟซิตี้ เพื่อประกาศเจตนารมณร์่วมกัน 
ต่อไป คะ 

นายทวีศักดิ์   สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ตอนน้ีเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควร  ส าหรับวันน้ีเราได้พิจารณาในเรื่องต่างๆจน
ครบทุกระเบียบวาระแล้วครับ ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้รว่มประชุมช้ีแจงตอบข้อซักถามใน
การประชุมในครั้งน้ี ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครับ 

/ปิดการประชุม... 
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ปิดประชุม  ๑4.0๐  น. 

 

(นางเขมานันท์  วรทรัพย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 

 

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

 

 

 (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 

 
 
 
 


