
 
                                          
 
 
                           
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง  รับรองรายงานประชุมสภาองค์การส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่  22  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 

------------------------------------ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 และ ข้อ ๓๓, ข้อ ๓๕ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  บัดนี้  ส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ และตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และผู้สนใจสามารถติดต่อขอส าเนารายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ทีส่ านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ในวันและเวลาราชการ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ  ณ  วันที่  30  เมษายน  ๒๕64 
    
 
         (ลงชื่อ) 

  (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
(ลงชื่อ)  
             (นางบุปผา  ภาสดา) 
             เลขานุการสภา อบต.      
                     ปิดประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  2564 

 
                                                          (ลงชื่อ)                         ผู้ปิดประกาศ 
 ส่วนกิจการ สภา อบต.           (นางจุฑารัตน์  ใจกล้า) 
 โทร. ๐-๔๔06-9718              เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภา อบต.   
 
 

 



 
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕64 
วันพุธที่  22  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ชั้น ๒ 
----------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓ นางบุปผา          ภาสดา เลขานุการสภาฯ  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟ่ือง ส.อบต.ม.๒  
6 นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
7 นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕  
8 นายซื่อ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
9 นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑0 นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑1 นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙  
๑2 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ (ลากิจ) 
2 นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ (ลากิจ) 
3 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ (ลากิจ) 
4 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘            (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 นายพิเชฐ   บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ 

2 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
3 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง 
4 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5 นางสาวณิภาริกา อภิกรกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
6 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
8 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9 นางสาวบัณฑิตา หาญสุด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10 นางสาวชญาณ์นันท์ ทองโยง คนงานทั่วไป 

/เริ่มประชุม... 



-2- 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลประทัดบุ  อ่ านประกาศสภา ฯ 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 
    ตามความนัย หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุม 
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  
    ระหว่างวันที่  14 - 28 กุมภาพันธ์  ๒๕64 ทั้งนี้  ให้ด าเนินการตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ 
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64  
    บัดนี ้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า ขณะนี้องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุม และได้ให้ 
    สมาชิกสภาฯ แต่ละท่านกล่าวความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวาระ 
    ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ซึ่งการประชุมในวันนี้อาจจะเป็นการ 
    ประชุมครั้งสุดท้าย หากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน กกต.อาจจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในช่วงเดือนเมษายน นั่นคือ พวกเราจะต้อง 
    หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุสมัยวิสามัญ  
    สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ในวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว  
    ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอแก้ไขข้อความ หน้า 16 คอกหมเูสี่ยงโย  เป็น คอกหมูเสี่ยโย 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2563 
      ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   
    ไม่รับรอง  –  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    - การก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ประจ าปี  
    พ.ศ. 2564 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปี พ.ศ.  
    2564 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 ขอเชิญ 
    ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62  
    “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด” “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้ก าหนดไม่เกิน 
    สิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วน  
    ต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ  
    ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  
    กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนด 
    กี่วัน 
    ข้อ 20 (1) ประชุมสมัยสามัญ 
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     ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น 
    ประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
    ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
    ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
    โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 
นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1  กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
     ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขอเสนอ 
    สมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย โดยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย  
    มีดังนี้ 

    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564   
    จ านวน 15 วัน  

    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม  
    2564 จ านวน 15 วัน  

    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่  16 - 30 ธันวาคม  
    2564 จ านวน 15 วัน  

    และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 28  
    กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 วัน  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
     มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ผมขอผู้รับรองครับ 
    ผู้รับรอง   1. นางเสาวภา  ส าราญกาย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
       2. นายเชิญ  ปลายด่วน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
    ทุกท่านได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติ 
    เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2564 และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
    ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย 
      วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย มีดังนี้ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564   

    จ านวน 15  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  13 - 27 สิงหาคม 2564 จ านวน 15 วัน 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  16 - 30 ธันวาคม 2564 จ านวน 15 วัน  
  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 28  
  กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 วัน  
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   ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ท่านใดท่ีต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี ้เชิญครับ 
นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
    มีจ านวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี  
    Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 – บ้านสวายปรีง  
    หมู่ที่ 6 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 8,053,000 บาท   
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 – บ้าน 
    หนองยาว หมู่ที่ 2 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ  
    2,676,000 บาท ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาโดยวิธี 
    e-bidding ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ท่านใดท่ีต้องการเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนีเ้พ่ิมเติม เชิญครับ 
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง กล่าวว่า 
    ขอแจ้งเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2564 ซึ่งจะมีการ 
    จัดเก็บภาษีในช่วงเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีมติให้ยกเว้นภาษี 90% โดยเจ้าหน้าที่ 
     จะออกไปด าเนินการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน จึงขอความอนุเคราะห์แต่ละหมู่บ้าน 
    ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย ส่วนท่านใดที่ข้อมูลที่ดินไม่ถูกต้อง  
    หรือตกส ารวจ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลหรือเพ่ิมเติมข้อมูลได้ที่งานจัดเก็บรายได้  
    กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับ 
    การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการท าสัญญา  
    ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 4 โครงการ คือ โครงการ 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 5 และหมู่ 7 ต าบลประทัดบุ  
    อ า เภอปราสาท จั งหวัดสุ รินทร์  และการ จัดซื้ อจั ดจ้ า งโดยวิ ธี  e-bidding   
    อีก 2 โครงการ ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ ในส่วนของโครงการ 
    ที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจะด าเนินการหลังจากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี  
    e-bidding เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคะ 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นางสาวชุติมันต์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 2 กล่าวว่า 
กาประโคน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      ดิฉัน นางสาวชุติมันต์  กาประโคน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอสอบถามเรื่องการจัด  
    แข่งขันกีฬาเยาวชน จะมีก าหนดจัดการแข่งขันในช่วงใด ขอบคุณคะ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด 
    สุรินทร์ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงไม่ 
    สามารถจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงที่ผ่านมาได้ แต่ตอนนี้รัฐบาลได้มีประกาศผ่อนปรน 
    มาตรการต่างๆ บ้างแล้ว ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจง เชิญครับ 
นายไพบูรณ์  พรมชาติ ผู้อ านวยการกองการศึกษา กล่าวว่า 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์  
    ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมโรคฯ ซึ่งกองการศึกษาได้ก าหนดแผนไว้ช่วงเดือน  
    มีนาคม แต่ติดประกาศของจังหวัดจึงไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ จึงได้ก าหนด 
    แผนใหม่เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าถ้าจัดการแข่งขันช่วงเดือน 
    เมษายน จะมีสภาพอากาศร้อนจัด ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักกีฬา  
    ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องมาดูแผนการเลือกตั้งด้วยว่าจะมีการเลือกตั้งช่วงไหน จะมีผลกระทบ 
    หรือไม่ ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน คือ  กีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ  
    และขอแจ้งกิจกรรมช่วงเดือนเมษายน จะมีการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร 
    บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  
    ที่จะถึงนี้ สภาเยาวชนฯ จะมกีารจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือน้อง พัฒนาภูมิทัศน์ เพ้นสี ทาสี 
    เครื่องเล่นเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
    ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 กล่าวว่า 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      ดิฉัน นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ด้วยวัดราษฎร์ราษฎร์เจริญผล 
    ก าหนดจัดงานเทศน์มหาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา   
    13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว  
    ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 
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นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอเสนอให้พิจารณาหาแนวทาง 
    หรือวิธีที่จะผันน้ าจากคลองไพลให้ไหลเข้ามาในพ้ืนที่การเกษตรของต าบลเรา 
    เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง  
    ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรื่องน้ าถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากๆ ครับ ซึ่งการด าเนินการเรื่องนี้จะต้องได้รับความ 
    ยินยอมจากหน่วยงานในพ้ืนที่ เพราะเป็นการประกอบกิจการนอกเขต ซึ่งเรา 
    ไม่สามารถด าเนินกิจการนอกเขตได้ นอกจากนี้ก็ต้องค านึงถึงงบประมาณที่จะใช้ใน  
    การด าเนินการด้วย ก็จะต้องมาพิจารณาดูว่าคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ หรือหาวิธีอ่ืน 
    ที่สามารถท าได้ง่าย ประหยัดงบประมาณ  มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
    ในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ ในวันนี้เราได้ประชุมเพ่ือพิจารณามาจนครบทุกวาระแล้ว  
    ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วน 
    ทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุม 
    ในครั้งนี้ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ปิดประชุม  12.0๐  น. 
 
    ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางบุปผา  ภาสดา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
ลงชื่อ         คณะกรรมการตรวจบันทึก  

           (นางเสาวภา  ส าราญกาย)   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
 
ลงชื่อ         คณะกรรมการตรวจบันทึก  

            (นายลอยทอง  ศุภผล)     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
 
ลงชื่อ         คณะกรรมการตรวจบันทึก  

(นายมุยหลี  มานุมูลัด)   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   

 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองบันทึกการประชุม 

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 


