
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ที่  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ชั้น ๒) 

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายเชิญ  ปลายด่วน ส.อบต.ม.9  (ลากิจ) 
2. นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘  (ขาด) 

ผู้มาร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. รก. ปลัด อบต.  
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. 

2. นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
3. นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผอ.กองคลัง 
4. นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นพช. รักษาราชการแทน หัวหน้า สป. 
5 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สัชชานนท์ นักวิชาการศึกษา 
7 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
8 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า 
มีสมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือ นายเชิญ  ปลายด่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 และขาดประชุม 
1 ท่าน คือ นางสาวรินดา  แสวงสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ไดจุ้ดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า    
    วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
    ประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้วยที่ประชุมสภาฯ ในขณะนี้ไม่มีเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ ซึ่งตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ระบุไว้  
    ความว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมี 
    แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น  
    เฉพาะในคราวประชุมคราวนั้น โดยน าความในข้อ 13 ข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับ 
    โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ” 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า    
    ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อ ขอเชิญครับ 
นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  กล่าวว่า 
   ขอเสนอ นางสาวจิตรา  สุระศร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการ 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุชั่วคราว 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
   ผู้รับคนที่ 1  นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
   ผู้รับคนที่ 2  นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ (นับ 1...2...3) 
   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออีก ถือว่า นางสาวจิตรา  สุระศร ต าแหน่ง 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เป็นเลขานุการสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุชั่วคราว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวจิตรา  สุระศร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุชั่วคราว กล่าวว่า 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ขออนุญาตอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง ก าหนดเรียก 
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.  
    ๒๕63 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 
 

 
/ตามความ... 



-3- 
 
    ตามความนัย หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การ  
     บริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ระหว่างวันที่ 
     14 – 28 สิงหาคม ๒๕63 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ    
    วันที่  3  สิงหาคม  ๒๕63  ลงชื่อ (นายทวีศักดิ์  สุระศร) ประธานสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลประทัดบุ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ในวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม วันที่ 26  
    สิงหาคม 2563 ณ วัดบ้านจบก ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
    และวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วัดราษฎร์เจริญผล ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  
    จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุสมัยสามัญ  
    สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2563 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ในวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุชั่วคราว ครับ 

นางสาวจิตรา  สุระศร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบชุั่วคราว กล่าวว่า 
     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับรายงานการประชุม 
     สภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 
     ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต.  และคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
     การประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อความใด 
    ที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญคะ 
นางเยียด ศุภผล    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ดิฉันนางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 ขอเสนอให้แก้ไข 
    ข้อความในบันทึกรายงานการประชุมหน้า 7 “วีชีวิต” แก้ไขเป็น “วิถีชีวิต” 
    “การเนินโครงการ” แก้ไขเป็น “การด าเนินโครงการ” ขอบคุณคะ 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    มีสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงาน 
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  
    2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
    ประจ าป ีพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  27  เมษายน  2563 
    ด้วยคะแนนเสียง 13 เสียง   
    ไม่รับรอง  –  เสียง   
     งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       3.1 การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    แทนต าแหน่งที่ว่าง 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
   ในวาระนี้ การพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่องค์การบริหารส่วน  
    ต าบลบ้านไทร จึงท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ว่างลง 
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 ประกอบ 
    กับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตร 57 ผมจึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ 
    เลขานุการสภาฯ (นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) พ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด พ้นจากต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ แทนต าแหน่ง 
     ที่ว่างลง ผมขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุชั่วคราว ได้ชี้แจง 
    ระเบียบข้อกฎหมายต่อสมาชิกสภาฯ เชิญครับ 
นางสาวจิตรา  สุระศร เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 วรรคแรก ให้สภาองค์การบริหารส่วน  
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    ต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ 
    และจัดการประชุมและงานอ่ืนๆ ตามท่ีประธานสภาฯ ได้มอบหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 ระบุไว้ความว่า “วิธีการเลือกเลขานุการ 
    สภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว  
    พ้นจากต าแหน่ง” 
    ข้อ 8 ระบุไว้ความว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี 
    สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
    ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
    โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว”   
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ขอเชิญเสนอชื่อได้ครับ 
นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่1 กล่าวว่า  
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ดิฉัน นางเยียด ศุภผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
    ขอเสนอ นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เป็นเลขานุการสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ คะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    ขอผู้รับรอง 2 คน ครับ 
   คนที่ 1  นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
   คนที่ 2  นางสาวชุติมันต์  กาประโคน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ประทัดบุ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (นับ 1...2...3) 
   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม เนื่องจาก นางบุปผา  ภาสดา ได้ท าหน้าที่เป็น 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อมีการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ใหม่ หน้าที่เดิมก็จะต้อง 
    สิ้นสุดลง ดังนั้น ก่อนที่สภาจะลงมติเห็นชอบเลือกเลขานุการสภา ผมขอให้สภาฯ  
    ได้พิจารณาให้ นางบุปผา  ภาสดา พ้นจากหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    ขอมติครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นางบุปผา ภาสดา พ้นจากหน้าที่คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม 
    ด้วยมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  12  เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    ล าดับต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางบุปผา  ภาสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   
    เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให ้นางบุปผา ภาสดา เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน  12  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เมื่อสภาฯ ได้เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุแล้ว ให้เลขานุการ 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราว พ้นจากหน้าที่ และให้เลขานุการสภาฯ ตัวจริง 
    (นางบุปผา ภาสดา) ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ต่อไป และขณะนี้ เวลา 10.30 น.  
    ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา 30 นาที เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการสภาฯ ได้จัดท า  
    เอกสารแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 11.00 น. 

- พักการประชุม - 

   เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    ขณะนี้ได้เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเลขานุการสภาฯ 
     มีหน้าที่ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
    1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่น ตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
   2. ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ 
    ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภา 
    3. ช่วยเหลือประธานสภาจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภา 
   4. เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
   5. จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
   6. เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยให้ต่อเมื่อได้รับ 
    อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
   7. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
   8. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา 
   9. หน้าที่อ่ืนตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายทวีศักดิ ์สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า    
    เราได้เลือกเลขานุการสภาเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก 
    สมาชิกสภาฯ ผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    ขอเชิญเสนอชื่อได้ครับ  
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นายสามารถ  เษมฉัตร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม นายสามารถ  เษมฉัตร รองประธานสภาฯ ขอเสนอ นางเสาวภา  ส าราญกาย  
    เป็นกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
    ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
    ผู้รับรอง 1. นายมุยหลี  มานุมูลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
       2. นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 
    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
    เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ (นับ 1...2...3) 
   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติม ผมถือว่ามติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางเสาวภา   
    ส าราญกาย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ขอมตคิรับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นางเสาวภา  ส าราญกาย เป็นคณะกรรมตรวจรายงานการประชุม 
    ด้วยมติเป็นเอกฉันท์  จ านวน  12  เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อเป็น 
    คณะกรรมการแผนการศึกษาต าบลประทัดบุ  

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
   ในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เพ่ือเป็น 
    คณะกรรมการแผนการศึกษาต าบลประทัดบุ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ครับ 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย   นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
สัชชานนท์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  สัชชานนท์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วน  
    ต าบลประทัดบุ   
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม  
    2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นไว้ว่า ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นกรรมการ  
    ซึ่งให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
   เนื่องจากคณะกรรมการการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แต่งตั้งเมื่อ 
    เดือนกันยายน 2559 จะครบวาระ 4 ปี ในเดือนกันยายน 2563 นี้ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
    ระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย กระผมจึงขอเสนอชื่อ นายธีรศักดิ์  พลวงงาม 
    ให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเป็นคณะกรรมการ 
    การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแต่งตั้งผู้ทรงคุณทางการศึกษาเพ่ือเป็น 
    คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุนั้น จะต้องเป็น  
    ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร  
    ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
    นายธีรศักดิ์  พลวงงาม เป็นคณะกรรมการการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ขององค์การบริหาร  
    ส่วนต าบลประทัดบุ ขอมติครับ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ นายธีรศักดิ์  พลวงงาม เป็นคณะกรรมการการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
    ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง 
   งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   3.3 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับท่ี 3) จ านวน 6 โครงการ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    วาระที่  3.3 เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับที่ 3) จ านวน 6 โครงการ ขอเชิญ 
    เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
นางเสาวภา  ส าราญกาย   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕62 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของ 
    ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
    โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
    และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  
    ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ 
    และประกาศใช้ต่อไป 

  ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
    ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ 
   เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 
นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ส าหรับรายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการเพิ่มเติม มีจ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
    3.3.1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างที่นานายบุญชัย เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1   
    ท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 7 ท่อน งบประมาณ 
    5,000 บาท 
    3.3.2 โครงการขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
    ลึกเฉลี่ย 1.oo เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม.  
    พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อน จุดที่ 2  
    ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด 
    ไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม. งบประมาณตั้งไว้ 13,700 บาท 
   3.3.3 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างถนนคอนกรีตสระน้ าสระกอร์กราว บ้านสระกอร์  
   หมู่ที่ 3 ขนาดท่อ คสล.ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 54 ท่อน  
   งบประมาณตั้งไว้ 39,000 บาท   
    3.3.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ต าบลประทัดบุ  
   อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 115.00 เมตร 
   ลึก 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น 
   ท่อระบายน้ าและรายละเอียดที่ก าหนด) งบประมาณตั้งไว้ 299,000 บาท  
    3.3.5 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปา บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 
    ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
   3.3.6 โครงการจัดซื้อปั๊มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมชุด  
    อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 26,230 บาท  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น  
    6 โครงการ มีท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
    มติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับที่ 3) จ านวน 6 โครงการ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 3)  
    โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างที่นานายบุญชัย เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1   
    ท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 7 ท่อน งบประมาณ 
    5,000 บาท 
   ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
 
 /มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม    เห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 3)  
    โครงการขุดร่องระบายน้ า บ้านจบก หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
    ลึกเฉลี่ย 1.oo เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม.  
    พร้อมวางท่อ คสล.ศก. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 6 ท่อน จุดที่ 2  
    ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือปริมาตร 
    ดินขุดไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม. งบประมาณตั้งไว้ 13,700 บาท 
   ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 3)  
     โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ข้างถนนคอนกรีตสระน้ าสระกอร์กราว บ้านสระกอร์  
     หมู่ที่ 3 ขนาดท่อ คสล.ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 54 ท่อน  
     งบประมาณตั้งไว้ 39,000 บาท   
   ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 3)  
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านประทัดบุ หมู่ที่  8 ต าบลประทัดบุ  
    อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง  0.40 เมตร ยาว 115.00 เมตร 
    ลึก 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น 
     ท่อระบายน้ าและรายละเอียดท่ีก าหนด) งบประมาณตั้งไว้ 299,000 บาท  
   ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 3)  
   โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปา บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่  9 งบประมาณ 
    ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
   ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที่ 3)  
   โครงการจัดซื้อปั๊มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์ม่ิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมชุด 
    อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 26,230 บาท  
   ด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ในวาระอ่ืนๆ นี้ มีท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายพิเชฐ  บญุประสิทธิ์   รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ประทัดบุ กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ขอแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ วัดบ้านจบก ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัด 
  สุรินทร์ และในวันที่  2 กันยายน 2563 ณ วัดราษฎร์เจริญผล ต าบลประทัดบุ  
  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม 
    เพรียงกันด้วยนะครับ เพราะถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างการ 
    มีคุณธรรม จริยธรรม และถือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  
    มีท่านใดต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 กระผมจะขอเสนอในเรื่องที่ 
    กระผมได้เคยเสนอไว้ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาครับ กระผมขอให้พิจารณาเรื่องฝาย 
    กั้นน้ าคลองบ้านไพล จะมีวิธีด าเนินการอย่างไรให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ เพราะถ้าเรา 
    สามารถสร้างฝายกั้นน้ าหรือท าให้น้ าไหลเข้ามาทางเรา ประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์   
    อย่างเต็มที่และมีน้ าใช้ในพ้ืนที่การเกษตรอย่างเพียงพอ ขอให้ท่านประธานสภาฯ  
    พิจารณาหาแนวทางด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   เป็นที่ทราบกนัดีว่าพ้ืนที่บริเวณนั้นอยู่นอกเขตการรับผิดชอบของเรา ซึ่งการด าเนินกิจการ 
    นอกเขตจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของพ้ืนที่  และจะมีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน 
    ต้องใช้เวลา ตามที่ผมได้ศึกษาข้อมูลและวางแผนไว้ วิธีที่เราสามารถด าเนินการได้ 
    และเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด คือ ฝายจิตอาสา ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการด าเนินการ 
    โดยท าหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการจัดท าฝาย  
    จิตอาสา จะรับไว้พิจารณาต่อไปครับ  
    มีท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 กล่าวว่า  
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผม นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ 
  เดือดร้อนในการสัญจรของพ่ีน้องประชาชน ถนนสายนอก สายบ้านสระกอร์ไปวัดบ้านจบก  
  ซึ่งสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อยากให้ที่ประชุมได้ 
  พิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดให้กับประชาชนด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
    ปัญหาความเดือดร้อนเป็นเรื่องส าคัญที่ เราต้องรีบแก้ไข แต่ทั้งนี้  จะต้องใช้ข้อมูล  
    งบประมาณประกอบการพิจารณาด้วยว่ามีงบประมาณมากน้อยเพียงใด เพียงพอหรือไม่  
    ส าหรับเรื่องนี้ก็จะรับไว้พิจารณาต่อไปครับ มีท่านใดต้องการเสนอหรือแสดงความคิดเห็น 
    เพ่ิมเติม เชิญครับ  
นายจงคิด  เชนุยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    กระผม ขอให้พิจารณาโครงการเพ่ือปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายนอก  
    หมู่ 4 ไปหมู่ 5 (เส้นคอกหมเูสี่ยโย) ซึ่งสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การสัญจรไป-มา 
    ล าบาก และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อยากให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
   ส าหรับถนนสายนี้ เมื่อปีที่แล้วเราได้ปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงหินคลุกไปบางส่วนแล้ว  
    ซึ่งช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ 
    ในระดับหนึ่ง ซึ่งถ้ามีงบประมาณที่จะด าเนินการได้ ท่านรองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ 
    นายกฯ ก็จะพิจารณางบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว 
    มีท่านใดต้องการเสนอแนะหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอนัดประชุมสภาฯ  
    เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    วาระท่ี 2, 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. 

ส าหรับในวันนี้  เราก็ได้ด าเนินการประชุมสภา อบต. มา เป็นเวลาพอสมควรแล้ว   
ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ ครบถ้วน ชัดเจนแล้ว ขอขอบพระคุณ 
ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมการพิจารณาทุกวาระในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ 

เลิกประชุม  เวลา  11.40 น. 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางบุปผา  ภาสดา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 
    (นายลอยทอง  ศุภผล)           (นายมุยหลี  มานุมูลัด)        (นางเสาวภา  ส าราญกาย)   
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ           คณะกรรมการตรวจรายงานฯ    คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
 
 

ลงชื่อ       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 


