
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕62 

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ช้ัน ๒ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
*************************************** 

รายนามผู้เข้าประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลประทัดบ ุ
ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายทวีศักดิ์        สุระศร ประธานสภาฯ ทวีศักดิ์        สุระศร  
๒ นายสามารถ       เษมฉัตร รองประธานสภาฯ สามารถ       เษมฉัตร  
๓ นางเขมานันท์     ขบวนฉลาด เลขานุการสภาฯ เขมานันท์     ขบวนฉลาด  
๔ นางเยียด           ศุภผล ส.อบต.ม.๑ เยียด           ศุภผล  
๕ นางชุติมันต์        วิชาเฟื่อง ส.อบต.ม.๒   ลากิจ 
๖ นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ นอน           พะงาตุนัด  
๗ นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓ บุปผา ภาสดา  
๘ นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔ อ านวย        สุขทวี  
๙ นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔ ลอยทอง ศุภผล  

๑๐ นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕ เสาวภา        ส าราญกาย  
๑๑ นายซ่ือ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖   ลากิจ 
๑๒ นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗ สมศักดิ์ เสือมาก  
๑๓ นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗ จินดา          นาคเขียว  
๑๔ นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘   ขาด 
๑๕ นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘ มุยหลี       มานุมูลัด  
๑๖ นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙ เชิญ           ปลายด่วน  
๑๗ นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙ จงคิด          เชนุยาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายนาม... 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายพิเชฐ                 บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. พิเชฐ            บุญประสิทธิ์  
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง ภูรีรัตน์ สดมสุข  
3 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง สุพรรณ พรหมสวัสดิ์  
4 นายไพบูรณ์ พรมชาติ ผอ.กองการศึกษา ไพบูรณ์ พรมชาติ  
5 นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน ยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์  
6 นายพิเชษฐ์ บุญเกิด นายช่างโยธา พิเชษฐ์ บุญเกิด  
7 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิตรา สุระศร  
8 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา เจ้าพนักงานธุรการ วลัยลักษณ์ จารุธาดา  
9 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ จุฑารัตน์ ใจกล้า  

10 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ นราศักดิ์ พะงาตุนัด  
       
       



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันศุกร์ที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ (ช้ัน ๒) 

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
----------------------------------------- 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภา ฯ
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  พ.ศ .  
๒๕๔๖)   ตามความนัย หมวด ๒  ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   จึงประกาศ
ก าหนดเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕62  ระหว่างวันที่  14 – 28 
กุมภาพันธ์  ๒๕62  ทั้งน้ี  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62  บัดน้ี
ได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า ขณะน้ีองค์ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิด
ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภา
องค์การบริหาร ส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี       
พ.ศ. ๒๕62 ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวเปิดการประชุมและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 สาระส าคัญของ
วาระน้ี คือเรื่องการก าหนดสมัยประ ชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ประจ าปี 2562 และก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
แรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันน้ีมีสมาชิกลากิจ 2 ท่าน ครับ คือ     
นายซ่ือ โชเมืองดี  สมา ชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลหมู่ที่  6          
นางชุติมันต์ วิชาเฟื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 2 และ
ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นางสาว  รินดา แสวงสุข สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมู่ที่ 8 บัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการ 

 

/ประชุมสภา... 
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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัย แรก  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ณ บัดน้ี    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่  29 ตุลาคม  2561 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2561 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประทัดบุ 
ครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 

2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา 
อบต. เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพิ่มเติ ม ขอ
เรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
มีท่านที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4       
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 
เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง   

 ไม่รับรอง –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    3.1 การก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
    ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดสมัย
การประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ แจ้ง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 
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นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอแจ้ง
เก่ียวกับระเบียบการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังน้ี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 
๒๕๔๖) “ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ” “สมัย
ประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๑(๓)ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีน้ันจะมี
สมัยประชุมสามัญประจ าปีก่ีสมัย  แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละ
สมัยในปีน้ันมีก าหนดก่ีวัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดก่ีวัน  
ข้อ 20 (1)  ประชุมสมัยสามัญ 
ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา  และวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปสีมัยแรกของแต่ละป ี โดยน าความตามในข้อ ๑๑ มา
บังคับใช้บังคับโดยอนุโลม ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

นางบุปผา ภาสดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 3  กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางบุปผา ภาสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  
ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 4 สมัย ค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นายจงคิด เชนุยาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

       2. นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
    มีท่านใดที่ต้องการเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติ  

จ านวนสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2562 สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาฯ มจี านวน 4 สมัย ขอมติเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 4 สมัย  
 ด้วยคะแนนเสียง 12  เสียง  ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
ตามมติได้เห็นชอบให้สมัยประชุมสภาฯ มีจ านวน 4 สมัย ครับ ท่านใด
ต้องการเสนอ วันเริ่มของแต่ละสมัยในปี 2562 จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย
ในปีน้ันมีก าหนดก่ีวัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 
2563 ขอเชิญครับ 

นางบุปผา  ภาสดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 3  กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางบุปผา ภาสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ แต่ละสมัย ดังน้ี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน 2562 จ านวน 
15 วัน เพื่อรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  14 – 28 สิงหาคม 2562 จ านวน 
15 วัน เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562 
จ านวน 15 วัน เพื่อจัดท าทบทวนแผนฯ /รายงานติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ /รายงานรับจ่าย/ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด 15 วัน เพื่อก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 
ประจ าปี 2563 คะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ผมขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง   1. นายจงคิด เชนุยาว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 

       2. นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบครับ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบวันเริ่มสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน 2562 จ านวน 
15 วัน เพื่อรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  14 – 28 สิงหาคม 2562 จ านวน 
15 วัน เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 
2562 จ านวน 15 วัน เพื่อจัดท าทบทวนแผนฯ /รายงานติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ /รายงานรับจ่าย/ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2563 มีก าหนด 15 วัน เพื่อก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 
ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน  ๑2  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.2  ขอความเห็นชอบเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –   

 2564) ฉบับที่ 5 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3 .2 เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2561 – 2564 ฉบับที่ 5 ขอเรียนเชิญ
เจ้าหน้าที่ครับ 

นางสาวจิตรา สุระศร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
    เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
    ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
    ท้องถ่ินส่ีปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท า
   ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรอืเปล่ียนแปลงพร้อมเหตผุลและ
   ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณา
   ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรอืเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหาร
   ท้องถ่ิน 
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   (๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่
   เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีทีเ่พิ่มเติม
   หรือเปล่ียนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองคก์าร
   บริหารส่วนต าบล ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
   เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึง 
   พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
   ในกรณีแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีมีระยะเวลาการใช้บังคบัเหลืออยู่ไมถึ่งหน่ึง

    ร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
   มีโครงการที่ขอเพิ่มเติมเข้าแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ดังน้ี 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการจัดซ้ือเครื่องอ่านบัตรประชาชน 
    2. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบปั้มน้ าอัตโนมัต ิ
    3. โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค(กองคลัง) 
    4. โครงการปรับปรุงศนูย์พัฒนาต าบล 
    5. โครงการปรับปรุงระบบประปา  1 2 8 
    6. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา ม.8 
    7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 6 น้ิว  หมู่ที่ 7 , ประปา ม. 2 

นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

    กระผม นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง กล่าวว่า 
    ขอช้ีแจงในส่วนของ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา ม.8 
    ที่ได้เสนอให้เป็นถนนยางพาราแอสฟัลท์ติก เน่ืองจากมีราคาทีถู่กกว่าครบั 
นายนอน พะงาตุนัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 3  กล่าวว่า 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายนอน พะงาตุนัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
ขอสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของ โครงการปรับปรุงศนูย์พัฒนาต าบล ซ่ึง
บริเวณดังกล่าวมีต้นไมเ้ยอะมากครับ ท าให้ใบไม้รว่งติดบนหลังคา ในยามที่
ฝนตกน้ าไม่สามารถไหลลงได ้ท าให้หลังคาผุและพังหมดครับ อาจจะ
ด าเนินการซ่อมแซม ผมขอให้พิจารณาในส่วนน้ีด้วยครับ และอีกหน่ึงเรื่อง
ในเรื่องของงบประมาณท าถนนในสายบา้นสระกอร์-หนองยาว อยากให้ทุก
ท่านได้พิจารณางบประมาณให้ดว้ยครบั 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า  
ในส่วนของโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาต าบล เพิ่มงบประมาณซ่อมแซม
หลังคาด้วยครับ มีท่านสมาชิกฯท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ . 2561 – 
2564) ฉบับที่ 5 ขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป(ีพ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่ 5 
 ด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องอื่นๆ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆในวาระน้ีหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมาชิกสภา  

  องค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ และผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว 0151  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  ปี   
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
แล้วเห็นว่าเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่องการให้
ประชาชนและพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมทางการเมือง มีผลใช้บังคับ
แล้วเป็นผลให้พรรคการเมืองสามารถด าเนินกิจการทางการเมืองและจะ
น าไปสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่มีพระราชกฤษฎีกาที่
เก่ียวข้องก าหนดต่อไป จึงขอให้จังหวัดด าเนินการ ดังน้ี 

1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้ง เก่ียวกับการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ตามหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           2. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน วางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่
สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการหา
เสียงเลือกตั้งไม่ว่าในทางใดๆ เน่ืองจากเป็นความผิดและมีบทก าหนดโทษ  

/ตามมาตรา... 
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ตามมาตรา 78 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 199 แห่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2561 ซ่ึงก าหนดห้ามมิใหเ้จ้าหน้าทีข่องรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบดว้ย
กฎหมายกระท าการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง และก าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคกุตั้งแตห่น่ึงปถึีง
สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้น้ัน มีก าหนดย่ีสิบปี 

3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ทราบถึง
ความผิดและบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการ เลือกตั้ง สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อมิให้กระท าความผิดซ่ึงมีบทก าหนด
โทษตามกฎหมายดังกล่าว 

นายทวีศักดิ์   สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
ก็เป็นหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ครับ ซ่ึงเราต้องวางตัวเป็นกลาง 
ไม่ไปสนับสนุนฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด หรือพรรคการเมืองใดครับ เมื่อทุกท่านได้
รับทราบแล้ว ก็ขอให้ถือปฏิบัติครับ 
มีท่านอ่ืนมีเรื่องเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ในวันน้ีเราได้ประชุมเพื่อพิจารณามาจน
ครบทุกวาระแล้วขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุมช้ีแจงตอบข้อซักถามต่างๆ และ
คณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ผมขอ ปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562  

ปิดประชุม  11.3๐  น. 
 

 
(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

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

(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


