
 
 
                                          
 
 
                         
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง  รับรองรายงานประชุมสภาองค์การส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที ่ 30  เดือน เมษายน 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 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  บัดนี้ ส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันจันทร์ที่  30 เมษายน 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมไดต้รวจสอบ และตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัย
สามัญ สมัยที่  3 เมื่อวันศุกร์ที่  13 สิงหาคม 2564 ได้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และผู้สนใจสามารถติดต่อขอส าเนารายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ทีส่ านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  13  สิงหาคม 2564 
    
         (ลงชื่อ) 

                 (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
เมื่อวันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ชั้น 2) 
------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓ นางบุปผา          ภาสดา เลขานุการสภาฯ  
๔  นางชุติมันต์        วิชาเฟ่ือง ส.อบต.ม.๒  
๕ นายนอน พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
6 นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
7 นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔  
8 นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕  
9 นายซื่อ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
๑0 นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑1 นางสาวจินดา นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑2 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
13 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  
๑4 นายเชิญ  ปลายด่วน ส.อบต.ม.9   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางเยียด  ศุภผล ส.อบต.ม.1  (ลากิจ) 
2 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘  (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 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 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาฯ อาศัยอ านาจตาม 
    ความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ตามความนัย หมวด ๒  
    ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ระหว่างวันที่  16 - 30 เมษายน ๒๕64  
    ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอ่ืน 
    ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความ 
    เรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  
    บัดนี้ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า ขณะนี้องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ  ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งมาตรการ 
    ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    โดยผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
    สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว  
    ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดท่ีต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีท่านใดที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
    22 กุมภาพันธ์ 2564 ขอมติ ครับ 
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มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่  
    22 กุมภาพันธ์ 2564 
      ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง   
    ไม่รับรอง  –  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    3.1 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64) 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     วาระที่ 3.1 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบ 
    ที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
    ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ 
    ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
    แผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผล 
    และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร 
    ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
    พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
    ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด 
    ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน   
    ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ 
นายทวีศักดิ ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    เลขานุการได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ 
    ที่เก่ียวข้องชี้แจงต่อไป เชิญครับ 
นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ส าหรับรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64) ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง เชิญครับ 
 

    /นางสาวภูรีรัตน์... 
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นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง ขอรายงานการก ากับติดตามผลการ  
    ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค.64) ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้  
    (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
     ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ท่านใดมีข้อซักถาม 
    หรือมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยถือว่าทุกท่านได้รับทราบ 
    รายงานผลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม   รับทราบ รายงานผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) 

วาระที่ 3.2 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  
  ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64) 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     วาระที่ 3.2 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบ 
    ที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓    
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง
การจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕54 มาตรา ๕๘/๕ ได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   เลขานุการได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
    ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง เชิญครับ 
 

/นางสาวภูรีรัตน์… 
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นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
    ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ส าหรับรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
    (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) มีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการประชุม)  
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) ท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
    ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยถือว่าทุกท่านได้รับทราบรายงานผลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม   รับทราบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
    (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 

    วาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับท่ี 4) 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 

วาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบเพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561- 2565) (ฉบับที่ 4) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตาม 
  ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
  ท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

    (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
    และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็นไปตาม  
    กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ 
    และประกาศใช้ต่อไป ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึง 
    หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   เลขานุการได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญเจ้าหน้าที่  
    ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง เชิญครับ 

 
/นางสาวจิตรา... 
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นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉัน นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส าหรับรายละเอียดโครงการที่จะขอ 

  ความเห็นชอบเพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  (ฉบับที่ 4) มีจ านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น  
    18 โครงการ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
    ผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับที่ 4) จ านวน 18 โครงการ ขอมติครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 4)  
    ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
   วาระท่ี 3.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   3.4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ประทัดบุ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 
   ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 6,300 บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
     วาระที่ 3.4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    ก่อนอ่ืนขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

    ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน 
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
    คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เชิญครับ 
นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ส าหรับโครงการที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    วาระที่ 3.4.1 และ 3.4.2 ขอมอบหมายให้ นางสาวณิภาริกา  อภิกรกุล ต าแหน่ง  
    หัวหน้าส านักปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
 
 
 
 
 /นางสาวณิภาริกา... 
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นางสาวณิภาริกา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
อภิกรกุล   ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ดิฉัน นางสาวณิภาริกา  อภิกรกุล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ ขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2564 ดังนี้ 

   3.4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ประทัดบุ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 
   ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 6,300 บาท 
   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้ 

         (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
    และชุมชน งบด าเนินการ หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
    ขอโอนลด 6,300 บาท คงเหลืองบประมาณ 43,700 บาท 
                     โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                     (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
    เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  
    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ตั้งไว้  
    6,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) ส าหรับ 
    กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที  

        (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

      (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

      จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
      คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563                                              
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ รายการค่าจัดซื้อ 
    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง  
    งบประมาณตั้งไว้ 6,300 บาท ขอมติ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอโอนลด ดังนี้ 

         (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
    และชุมชน งบด าเนินการ หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
    ขอโอนลด 6,300 บาท คงเหลืองบประมาณ 43,700 บาท 

 
 /โอนไปตั้งจ่าย... 
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                     โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                     (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  
    ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ตั้งไว้  
    6,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) ส าหรับ 
    กระดาษขนาด A 3 จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท 
   ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

    วาระที่ 3.4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนา 
    วัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ รายการค่าจัดซื้อตู้เย็น  
    ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 8,500 บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    วาระท่ี 3.4.2 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นางสาวณิภาริกา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
อภิกรกุล   ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ส าหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนา  
    วัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ รายการค่าจัดซื้อตู้เย็น  
    ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 8,500 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

   กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ขอโอนลด ดังนี้                          

          (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ 
    ประถมศึกษา งบด าเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้   
    40,000 บาท ขอโอนลด 8,500 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 31,500 บาท 

  โอนไปตั้งรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                    (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ 
    ประถมศึกษา งบด าเนินการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    
    รายการ ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น   
    ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

          - มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต     
           - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติอนุมัติโอนงบประมาณ 
    ตั้งจ่ายรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ รายการค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 
    ตั้งไว้ 8,500 บาท ขอมติ ครับ 
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มติที่ประชุม  อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  

    ขอโอนลด ดังนี้                        
            (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ 
    ประถมศึกษา งบด าเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้   
    40,000 บาท ขอโอนลด 8,500 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 31,500 บาท 

   โอนไปตั้งรายการใหม่ ในกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การ  
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ดังนี้ 
                    (1) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ 
    ประถมศึกษา งบด าเนินการ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้าน 
    งานครัว รายการ ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
    ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 8,500 บาท 
   ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
   วาระท่ี 3.5 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    วาระที่ 3.5 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุก่อน เชิญครับ 
นางบุปผา  ภาสดา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

    แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการและระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ขั้นตอน คือ จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
    พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  
    ความต้องการและประเด็นในการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางวิชาการ  
    แนวทางการปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือมาก าหนดเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานก็จะต้องน ามาจากหน่วยงานอื่น เพื่อมาประกอบการ 
    จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
    ยุทธศาสตร์ของอ าเภอ มารวมเป็นยุทธศาสตร์  แล้วพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ด าเนินการตามข้ันตอน  
    เหล่านี้แล้ว ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะรวบรวม 
    ข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ และจัดท าเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
    พัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  
    จะน าเสนอคณะผู้บริหารเ พ่ือพิจารณา ในส่วนขององค์การบริหารส่ วนต าบล 
    แผนยุทธศาสตร์จะต้องเสนอเข้าสู่สภาฯ เพ่ือสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารถึงจะ 
    ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ได้ 
 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นางสาวจิตรา  สุระศร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1  
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
    จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18  
    ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ 
    ภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท า 
    หรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แล้ว  
   กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/ 
    กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ 
    ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
    แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อม 
    แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์การ 
    บริหารส่วนต าบล จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนตุลาคม 2564   
    ในการนี้  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อมกับ 
    ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามบัญชีสรุปโครงการฯ ที่ได้แจก 
    ให้ทุกท่านนะคะ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาทั้งหมดแล้ว มีท่านใดต้องการสอบถาม  
    หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ประทัดบุ  
   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน  13  เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศกัดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ท่านใดท่ีต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี ้เชิญครับ 
 
 
 
 

/นายมุยหลี... 
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นายมุยหลี มานุมูลัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   กระผม นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
   ขอสอบถามเรื่องการขอใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง การไฟฟ้าจะให้ใช้ไฟฟรี  ๑๐% ของค่าไฟฟ้า 
    จริงหรือไม่ ถ้ามีจริงจะขอด าเนินการ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ฝากหัวหน้าส านักปลัด ประสานไปยังการไฟฟ้าเพ่ือสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริง 
    ด้วยครับ มีท่านอ่ืนที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    หมู่ที่ 3 เชิญครับ 
นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 กล่าวว่า  
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   กระผม นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 เรื่องที่ 1 
    ขอสอบถามเรื่องการเก็บเงินของ อปพร. ตั้งแต่คราวที่เจ้าพนักงานป้องกัน จ่าเอกถิรพุทธิ์   
    ผะกาทอง ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ อบต. ซึ่งในตอนนั้น นายฉลอม  ดอกประทุม ได้เป็นผู้เก็บ 
   เงินส่วนนี้โดยเก็บคนละ 50 บาท เพ่ือเป็นค่าท าบัตรประจ าตัวของ อปพร. แต่ปัจจุบัน 
    ก็ยังไม่ได้รับบัตรแต่อย่างใด จึงขอเรียนถามว่าได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว และถ้ายังไม่ได้ 
    ด าเนินการ กระผมอยากจะขอเงินคืนได้หรือไม ่ 

2. เรื่องถนน คสล. สายสระสระกอร์ในไม่มีไหล่ทาง 
3. ถนนสายแยกปุ๊เอ๋ ได้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว ขอบคุณครับ 

นายทวีศกัดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   เรื่องเงิน อปพร. ผมขอฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ช่วยติดตามด้วยครับ  
    ส่วนเรื่องถนนสายสระสระกอร์ใน ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ได้มีการ 
    ให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาแบบและรายละเอียดต่างๆ ไปแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้ 
    ด าเนินการตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด และเรื่องถนนสายปุ๊เอ๋ เป็นการขออนุมัติใช้เงิน 
    อุดหนุนเหลือจ่าย ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการ  
    จัดซื้อจัดจ้างและจัดท าราคากลาง มีทา่นอื่นท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
    ในวันนี้เราได้ประชุมเพ่ือพิจารณามาจนครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้ 
     เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุมชี้แจง 
    ตอบข้อซักถามต่างๆ และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้  ผมขอปิดประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564    
 

   ปิดประชุม  12.0๐  น. 
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    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 

 
 


