
 
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันจันทร์ที่  29  เมษายน  2562  เวลา 13.0๐ น. 

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

 
ผู้มาประชุม 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ  
๓ นางเขมานันท์     ขบวนฉลาด เลขานุการสภาฯ  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟ่ือง ส.อบต.ม.๒  
๖ นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓  
๗ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓  
๘ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
๙ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔  
๑๐ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕  
๑๑ นายซื่อ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
๑๒ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑๓ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑4 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
๑5 นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙  
๑6 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘ 

 

ผู้มาร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง 
3 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ 
5 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
6 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ 

    
    

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภา ฯ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๖)  
ตามความนัย หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๔)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนด 
เรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ในวันที่ 29 เมษายน ๒๕62 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5  เมษายน 
พ.ศ. ๒๕62 บัดนี้ ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า ขณะนี้ องค์ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ 
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  จุดเทียนธูปบูชา 
พระรั ตนตรั ย  เปิ ดประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนต าบลประทัดบุ 
และด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดการประชุมและ 

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และขอแจ้งเรื่องการโอน 
(ย้าย) พนักงานส่วนต าบล นางสาววลัยลักษณ์  จารุธาดา ไปปฏิบัติหน้าที่  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ส่วนสาระส าคัญ
ของการประชุมในวันนี้ คือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) รอบท่ี 1 ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
ในวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2562 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับรายงาน 
การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2562 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว 
ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดท่ีต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 
 /นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
มีสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก 
(ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  

 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง   
 ไม่รับรอง  –  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
        3.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –  
     2564) รอบท่ี 1 ประจ าปี 2562 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ต่อไปเป็นวาระที่ 3 เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) รอบที่ 1 ประจ าปี 2562 ขอเชิญท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา องค์การ  

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
อาศัยอ านาจ ข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนด 
ให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะ
กรรมการฯ จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
ของทุกปี บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ครั้ งที่  1 รอบเดือนเมษายน  
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้พิจารณา
มอบหมายให้ นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจง ค่ะ 
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 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ดังนี้คะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปรายงาน... 



สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  (พ.ศ. 2561 - 2564)  รอบเมษายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  อ าเภอปราสาท  จงัหวดัสุรินทร์ 

          

ยุทธศาสตร์ ด้าน จ านวนโครงการ
ในแผนพฒันาฯ 

(2562) 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวนโครงการที่
อนุมตัเิข้า

งบประมาณรายจ่าย 

 งบประมาณ 
(บาท)  

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการได้ 

 เบิกจ่าย (บาท)  คดิเป็นร้อยละ 

(เทยีบต่อ
แผน) 

 หมายเหตุ 
(เทยีบต่อ
ข้อบญัญัต)ิ  

1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 15,284,000 7    2,459,000  -        -  23.33 - 

2 ดา้นการศึกษาและการพฒันาคน 34 3,608,000 30     3,475,023  13   2,447,863  88.23 43.33 

3 ดา้นส่งเสริมอาชีพและพฒันา
สงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

35 444,000 28         90,000  5   186,410 80 17.85 

4 ดา้นส่งเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

5 3,608,000 3       702,000  3      310,335  60 100 

5 ดา้นการบริหารและการบริการ 16 300,000 14       281,900  5     35,400  87.50 35.71 

  รวม 114   19,336,000  82    7,000,923    26    2,980,008      
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นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ตามเอกสารที่แจกให้  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 มีท่านใดต้องการสอบถาม เพ่ิมเติม รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา(พ.ศ.2561–2564) รอบที่  1 หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าทุกท่าน 
ได้รับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561–
2564) รอบท่ี 1  

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) รอบที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ต่อไปวารที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีข้อเสนอแนะที่จะแจ้งที่ประชุมเชิญครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุ กล่าวว่า 
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา องค์การ  

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ในโอกาสนี้ ดิฉันจะขออนุญาตให้นางสาววลัยลักษณ์  จารุธาดา ต าแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
ซึ่งจะโอน (ย้าย) ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ได้กล่าวค าลา 
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อย่างเป็นทางการ ขอเชิญคะ 

นางสาววลัยลักษณ์  จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ  กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางสาววลัยลักษณ์  จารุธาดา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   ตลอด
ระยะเวลา 3-4 ปี ที่ดิฉันได้มาบรรจุเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ก็มีความรู้สึกผูกพันและดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกๆ ท่าน  และอยาก
ขอบคุณทุกท่านมากๆ ที่เอ็นดูและมอบความรักให้ตลอดการท างานที่ผ่านมา 
ขอบคุณคะ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
 ในนามตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอขอบคุณ  

คุณวลัยลักษณ์  จารุธาดา ที่ได้มาช่วยงานกิจการของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ รู้สึกเสียดาย แต่เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็ขอ
แสดงความยินดีกับคุณวลัยลักษณ์ จารุธาดา อีกครั้งครับ    
ท่านอ่ืนมีเรื่องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ส าหรับวันนี้เราได้พิจารณารายงานการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1 ขอบคุณท่านสมาชิกฯ 
ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วน ที่ได้ร่วม 
ประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 

 

เลิกประชุม เวลา  16.0๐  น. 
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(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

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

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


