
 
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕63 
วันพุธที่  26  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.30 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  
6 นางบุปผา          ภาสดา ส.อบต.ม.๓  
7 นายอ านวย        สุขทวี ส.อบต.ม.๔  
8 นายลอยทอง      ศุภผล ส.อบต.ม.๔  
9 นางเสาวภา        ส าราญกาย ส.อบต.ม.๕  
๑0 นายซื่อ             โชเมืองดี ส.อบต.ม.๖  
๑1 นายสมศักดิ์        เสือมาก ส.อบต.ม.๗  
๑2 นางสาวจินดา      นาคเขียว ส.อบต.ม.๗  
๑3 นายมุยหลี       มานุมูลัด ส.อบต.ม.๘  
๑4 นายเชิญ            ปลายด่วน ส.อบต.ม.๙  
๑5 นายจงคิด          เชนุยาว ส.อบต.ม.๙  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายนอน           พะงาตุนัด ส.อบต.ม.๓ (ลากิจ) 
2 นางสาวรินดา      แสวงสุข ส.อบต.ม.๘            (ขาด) 
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1 นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 
2 นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผอ.กองคลัง 
3 นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน 
4 นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 ว่าที่ รต. ศักดิ์ชัย สัชชานนท์ นักวิชาการศึกษา 
6 นางจุฑารัตน์ ใจกล้า เจ้าพนักงานธุรการ 
7 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด ผช.จนท.ธุรการฯ 
8 นายศักดิ์ดา สู้เหิม ผช.นายช่างโยธา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาฯ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ . ๒๕๓๗ และที่แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ตามความนัย หมวด ๒ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ  
  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุม 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
  พ.ศ. ๒๕63 ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้ง 
  กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
  ประกาศ  ณ  วันที่   31  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 บัดนี้ ได้ตรวจสอบ 
  องค์ประชุมปรากฏว่า ขณะนี้องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ  
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เปิดประชุมสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและด าเนินการประชุมสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  
  ขอเรียนเชิญคะ  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวเปิดการประชุม  

  และกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ ได้ ร่ วมกันช่วยเหลือผู้ที่ ตกทุกข์ ได้ยาก  
  นายประสิทธิ์  แรงเริง กรณีถูกศาลบังคับคดียึดทรัพย์ ท าให้ตนและภรรยา 
  ไม่มีที่อยู่อาศัย องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ร่วมกับปกครองท้องที่ 
  เปิดบัญชี เพ่ือรับบริจาคเงินสมทบทุนในการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ 
  ผู้ยากไร้ โดยใช้ชื่อว่า กองบุญคุณธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลส าคัญที่เรา 
  สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้ารองบประมาณโครงการ  
  ก็อาจจะต้องใช้เวลานานซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อใด อีกเรื่องก็คือโครงการจ าน าข้าว 
  ซึ่งบางส่วนได้รับเงินแล้ว ซึ่งอาจจะทยอยโอนภายในเดือนนี้ และก็ขอแจ้ง 
  ก าหนดงานเทศมหาชาติ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดสุวรรณาราม  
  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานครับ และในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลากิจ 1 ท่าน   
  คือ นายนอน  พะงาตุนัด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 และขาดประชุม 1 ท่าน  
  คือ นางสาวรินดา แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 12   
  พฤศจิกายน  2562 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่   
  12 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ประทัดบุ ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า   
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2) 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดท าและส่งให้
ท่านสมาชิกสภา อบต. เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใด 
ที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
มีท่านใดที่ต้องการเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4       
(ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  

  ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง   
 ไม่รับรอง  –  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 3.1 การก าหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 และก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก   
  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.1 เป็นการก าหนดสมัยประชุมสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และก าหนดสมัย 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 ขอเชิญท่าน 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ แจ้งระเบียบ 
  ที่เก่ียวข้อง ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
  พ.ศ. ๒๕62 “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่ 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย 
  ประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลก าหนด ” 
  “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย 
  เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ” 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดว่าปีนั้น 
  จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  
  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
  ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 
  ข้อ 20 (1) ประชุมสมัยสามัญ 
  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา และวัน  
  เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
  สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
  ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ 
  โดยอนุโลม ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 
นายเชิญ  ปลายด่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุหมู่ที่ 9  กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  กระผม นายเชิญ  ปลายด่วน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
  ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 4 สมัย โดยวันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ 
  แต่ละสมัย มีดังนี้ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 จ านวน 15 วัน  
  เพ่ือรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2563 จ านวน 15 วัน  
  เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563  
  จ านวน 15 วัน เพ่ือจัดท าทบทวนแผนฯ/รายงานติดตามประเมินผล 
  แผนพัฒนาฯ/รายงานรับจ่าย/รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

  และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่าง 
   วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนด 15 วัน เพ่ือก าหนดสมัย  
  ประชุมสภาฯ ประจ าปี 2564 ครับ 

 
 
 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ผมขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง   1. นางสาวชุติมันต์  กาประโคน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
       2. นายอ านวย  สุขทวี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติเห็นชอบการก าหนด  
  สมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
  และก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีสมัยประชุมสภาฯ จ านวน 4 สมัย 
   วันเริ่มสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2563  
  จ านวน 15 วัน เพื่อรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 28  
  สิงหาคม 2563 จ านวน 15 วัน เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 13   
  พฤศจิกายน 2563 จ านวน 15 วัน เพื่อจัดท าทบทวนแผนฯ /รายงาน 
  ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ/รายงานรับจ่าย/ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปี 
  และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  ระหว่างวันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีก าหนด 15 วัน เพื่อก าหนด 
  สมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2564  
 ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง   
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   3.2 ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   (ฉบับที ่2) 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ล าดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องเสนอเพ่ือให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติม 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ . 2561 - 2565) (ฉบับที่  2) ขอเรียนเชิญ 
  เลขานุการสภาฯ ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕62 ข้อ ๒๒  
  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ 
  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 /(1) คณะกรรมการ... 
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   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 
  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
  เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ 
  ประกาศใช้ต่อไป 

  ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย -  
  แปดสิบวัน ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 ในส่วนรายละเอียดมอบหมายให้ นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบาย 
  และแผน เป็นผู้ชี้แจง คะ 
นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
 ดิฉัน นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 มีโครงการที่ขอเพ่ิมเติมเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 (ฉบับที่ 2) จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก โดยวิธีรีไซคลิ่ง สายทางบ้านสระกอร์ -  
  บ้านสวายปรีง ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ  
  9,990,000.- บาท 
  2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Soil Cement 
 Polemer) สายทางซอยหลังโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา – แยกบ้านสระกอร์  
  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 9,990,000.- บาท 
  3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Soil Cement  
  Polemer) สายทางแยกบ้านพนมต าบลประทัดบุ เชื่อมต่อบ้านโคกลาว  
  ต าบลไพล อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 9,990,000.- บาท 
 4. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าปูองกันภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
  งบประมาณ 100,000.- บาท  
  5. โครงการขุดร่องทางน้ าเข้าแหล่งน้ าประปา หมู่ 1,2,8 รายละเอียด 
  ตามประมาณการแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  6. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ  
  40,000.- บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  เราได้ทราบรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
  ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
 /นางสาวจิตรา... 
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นางสาวจิตรา สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
  ภัยพิบัติ งบประมาณ 40,000.- บาท เนื่องจากมีหนังสือสั่งการมาว่า  
  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ และมีหนังสือ  
  แจ้งยกเว้นระเบียบจากกระทรวงมหาดไทยว่าสามารถด าเนินการใช้จ่าย 
  เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้นองค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่ นทุกที่ จะต้องด า เนินการจัดฝึ กอบรมโครงการนี้ โ ดยมี 
  กลุ่มเปูาหมายอย่างน้อย 50 คน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563    
  ขอบคุณคะ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 เพ่ือไม่เป็นการเสี่ยง การด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
  ภัย พิบัติ  งบประมาณ 40 ,000 บาท  นี้  ควรด า เนิ นการ โดยวิ ธี 
  โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฯ 
  จะปลอดภัยมากกว่า ขอบคุณคะ  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
  ผมจะขอมติเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  (ฉบับที่ 2) ขอมติครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับท่ี 2) 
 ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง   
 ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      3.3 การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระท่ี 3.3 นี้เป็นการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2563 ซึ่งมีโครงการที่จะพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  
   2 โครงการ คือ   

   3.3.1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)   
   และติดตั้งเครื่องกรองน้ าบาดาล บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ต าบลประทัดบุ   
   อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 383,000 บาท รายละเอียด   
   ตามประมาณการแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดตาม  
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
 
 
 /3.3.2... 
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      3.3.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปจิก หมู่ที่  4 ขนาดเส้นผ่าน 
   ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจม  
   (ซัมเมิสซิเบิ้ล) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด 
   ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   งบประมาณ 99,000 บาท  

ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องเชิญครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ได้ด าเนินการใช้จ่าย  
  งบประมาณโดยประหยัด รอบคอบ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้อย่างคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์   
  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น เกิดประโยชน์สูงสุด  
  แก่ประชาชน 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้พิจารณาแล้วว่างบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา มีงบประมาณจ านวนจ ากัด   
  ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนในการใช้เส้นทางคมนาคมไม่ได้มาตรฐาน  
  ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับประชาคมหมู่บ้าน 
  ได้ร้องทุกข์ความเดือดร้อนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เพ่ือแก้ไข 
  ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการจ าเป็นเร่งด่วน  
  จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดจาก 
  เงินสะสมได้ ไม่เกินร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
  ของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใต้เงือ่นไข ดังต่อไปนี้   
  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ 
  เพ่ิมพูนรายได้ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด  
  ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิน่หรอืตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แต่ละประเภทตามระเบยีบแล้ว 
  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 
  หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การจ่ายขาด 
  เงินสะสมเป็นอันพับไป  
 
 
 /ข้อ 90... 
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  ข้อ 90 กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้วหรือองค์กร     
  ปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้ ง  
  งบประมาณเพ่ือการนั้นไว้  ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจ่ายขาด 
  เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้  

    (1) รับโอนเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  (2) เบิกเงินให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามสิทธิ ตลอดจนลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน 
   อ่ืนตามกฎหมายระเบียบค าสั่งหรือหนังสือการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่าง   
  ปีงบประมาณ  

  (3) ค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีนั้น  
  ข้อ 91 ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ ตามความจ าเป็นในขณะนั้น  
  โดยให้ค านึงฐานะการเงิน การคลัง ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  
   สาระส าคัญการใช้จ่ายเงินสะสมให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ ค าสั่งของ 
  กระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัดถูกต้อง ตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตาม  
  แผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านบริการ ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
   1. โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และประชาชน 
  ใช้สัญจรและมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมาก เป็นโครงการที่เป็นไปเพ่ือ 
  ประโยชน์ต่อประชาชน 
  2. อยู่ในอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 66 และ 67 แห่งพระราชบัญญัติสภา  
  ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7)  
  พ.ศ. 2562 
   3. เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
  4. เพ่ือจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และใช้งบประมาณอย่าง 
  คุ้มค่า 
  ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
  เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รายได้ กรอบวินัยทางการเงินการคลัง  
  ที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน  
  พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคต 
  ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ และได้พิจารณาน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการสาธารณะ  
  แก่ประชาชนทั่วไป พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิด 
  ผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ ประกอบกับงบประมาณ  
  รายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่าย 
  เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล  
  ประทัดบุ จึงขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  และด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการชุมชนและสังคม  
  จึงขอเสนออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

 

/นายทวีศกัดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้แจ้งระเบียบ 
  ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ 
  หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากมีความจ าเป็นเดือดร้อน 

ในการบริหารงาน มีชาวบ้านร้องขอในเรื่องของน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
ซึ่งประสิทธิภาพน้ ามีความเค็มไม่สามารถรอที่จะใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ ในส่วนรายละเอียดงบประมาณที่จะน ามาใช้จ่าย มอบหมายให้  
ผู้อ านวยการกองคลัง และในส่วนของรายละเอียดแผนงานโครงการแบบแปลน 
มอบหมายผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงคะ 

นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วน  
  ต าบลประทัดบุ  
 

เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

เงินสะสม ณ วันที่  26  กุมภาพันธ์  2563                                 10,508,092.29 
หัก  - ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร จ านวน 3 เดือน 
        (715,710 บาท x 3 เดือน     2,147,130.00 
     -  ส ารอง ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
        (เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น)  3,170,000.00            
      -  กันไว้จ่ายเงินสะสมที่อนุมตัแิล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ดังนี ้
         1. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรตี (โดยวิธี 
            Paverment In–Place Recycling) สายทางบ้านพนม-บ้านประทัดบุ  2,000,000.00 
        2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที ่1 
            ซอยนายโยน  พร้อมพูน ไปโรงโม่เทพศิลา                              384,000.00 
        3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที ่4           384,000.00 
              ซอยครูเข็มเพชร 
        4. โครงการขุดลอกสระน้ าบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5                         108,000.00 
        5. โครงการขุดลอกสระน้ าหนองปรีง บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6          121,000.00            8,314,130.00 

     เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้                                                                   2,193,962.29 
 

 
 
 
 /นายสุพรรณ... 
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นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผม นายสุพรรณ  พรหมสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ในส่วนรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น มีจ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

   โครงการที่ 1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
   (โซล่าเซลล์) และติดตั้งเครื่องกรองน้ าบาดาล บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่  5  
   ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 383,000 บาท  
   เป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จ านวน 20 แผง และระบบกรองน้ าบาดาล  
   งบประมาณทั้งสิ้น 383,000 บาท รายละเอียดตามประมาณการแบบแปลน  
   ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
    โครงการที่ 2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่าน 
   ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจม  
   (ซัมเมิสซิเบิ้ล) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด 
   ตามแบบมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   งบประมาณ 99,000 บาท 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ในส่วนของ  
   เหตุผลความจ าเป็น ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ได้ชี้แจงเหตุผล 
   ความจ าเป็นของโครงการที่ได้เสนอมานี้ ขอเชิญครับ 
นางเสาวภา  ส าราญกาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

   ดิฉัน นางเสาวภา  ส าราญกาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ     
   หมู่ที่ 5 เนื่องจากหมู่ที่ 5 มีความจ าเป็นเดือดร้อนเรื่องน้ าที่ใช้ในการอุปโภค 
   บริ โภค น้ าบาดาลของหมู่บ้ านมีความเค็มท าให้ชาวบ้านไม่สามารถ 
   ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดให้กับชาวบ้าน จึงจ าเป็นต้อง 
   ด าเนินการโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  
   และติดตั้งเครื่องกรองน้ าบาดาล บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ต าบลประทัดบุ   
   อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 383,000 บาท รายละเอียด 
   ตามประมาณการแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดตามแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญ 
   ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  4 ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
   ที่ได้เสนอมานี้ ขอเชิญครับ 
 
 
 

 
    /นายลอยทอง... 
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นายลอยทอง  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   กระผม นายลอยทอง  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
   หมู่ที่ 4 ชุมชนหมู่ 4 นั้น มีความจ าเป็นเดือดร้อนในเรื่องของน้ าที่ใช้อุปโภค 
   บริโภค ประกอบกับช่วงนี้ประปาเก่าเริ่มแห้งและไม่พอใช้ เกรงว่าช่วงหน้าแล้ง 
   ชาวบ้านจะยิ่งได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ 
    ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 
   บ่อ 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจม (ซัมเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 
   ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 99,000 บาท     
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ 
ที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติใช้จ่าย 
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 โครงการ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม    อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
   และติดตั้งเครื่องกรองน้ าบาดาล บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ต าบลประทัดบุ   
   อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 383,000 บาท รายละเอียด   
   ตามประมาณการแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดตาม  
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  ด้วยคะแนนเสียง  13  เสียง  

  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 

   อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
   ความลึกบ่อ 42.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจม (ซัมเมิสซิเบิ้ล)  
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ 
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 99,000 บาท 
 ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง  
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   3.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี 2563  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระท่ี 3.4 การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี 2563  
   ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ชี้แจงครับ   
 
 

/นางเขมานันท์... 



-13- 
 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้ง สืบเนื่องจากในปัจจุบันประสบสภาวะ 
   ปัญหาภัยแล้งในทั่วทุกพ้ืนที่ ในส่วนของต าบลประทัดบุก็เช่นเดียวกัน  
  เพ่ือเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคต ทางผู้บริหารองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุ เห็นว่าสมควรน าอุปกรณ์มาใช้เพ่ิมเติมเพ่ือช่วย 
  ในเรื่องของการกักเก็บน้ า ผันน้ าเข้ามาสู่แหล่งน้ าในช่วงฤดูที่มีน้ าหลาก  
  เพ่ือด าเนินการให้ประชาชนได้มีน้ าไว้ใช้ อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  
  ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และนายอ าเภอปราสาท จึงขอ 
  เรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบว่า ในส่วนของการบริหารงาน  
  เราจึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อท่อขนาด 6 นิ้ว จ านวน 100 ท่อน  
  เพ่ือใช้ในเรื่องของการสูบน้ าและผันน้ า  ในส่วนของระบบการสูบน้ า 
  มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง ศึกษาเรื่องระบบการสูบน้ าพลังงาน 
  แสงอาทิตย์  ซึ่ งหากใช้ระบบเชื้อเพลิงอาจจะท าให้สูญเสีย เชื้อเพลิง 
  ในปริมาณมาก โดยเราจะท าการผันน้ ามากักเก็บไว้ทั้งที่สระน้ าสาธารณะ 
  ด้านข้างอบต. และสระน้ าสาธารณะของหมู่บ้านด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อถึงช่วง 
  ฤดูน้ าหลากเราก็จะน าเครื่องสูบน้ าไปติดตั้งไว้ ส่วนท่อจะซื้อมาวางเฉพาะ 
  พ้ืนที่ที่ไม่สามารถท าคลองไส้ไก่น าน้ าผ่านไปได้ ซึ่งเราจะใช้ระบบคลองไส้ไก่  
  ในการน าน้ ามากักเก็บไว้ที่แหล่งน้ าของเรา บวกกับการด าเนินการตาม 
  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ซึ่งจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นของพ้ืนดิน ท าให้เรา 
  ได้มีน้ าเพียงพอส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ซ่ึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ โรงพยาบาลปราสาทและสถานที่ต่างๆ ในพ้ืนที่ 
  อ าเภอปราสาทน่าจะมีน้ าใช้ได้ไม่เกินประมาณ 3 เดือน ดิฉันจึงน าเรียน 
  ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับทราบสถานการณ์ภัยแล้ง ในส่วนของงบประมาณ 
    ในการจัดซื้อท่อ เนื่องจากเป็นโครงการจัดซื้อจะต้องด าเนินการขออนุมัติ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลประทัดบุ เห็นควรว่า จะขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อ ในส่วนของระบบสูบน้ ามอบหมายให้กองช่อง 
  ด าเนินการในเรื่องของการจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์เพ่ือที่จะน าไปด าเนินการสูบน้ า 
  ต่อไป จึงขอน าเรียนที่ประชุมสภาฯ ไดร้ับทราบ ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
  ถือเป็นเรื่องที่จ าเป็น เพราะปีนี้เป็นปีที่แล้งรุนแรงมาก หลายๆ พ้ืนที่มีการ 
  สูบน้ า เป็นการเตรียมการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น 
  ในอนาคต มีท่านใดที่ต้องการสอบถามในประเด็นนี้หรือไม่ครับ  
 
 
 
 
 

/นายสมศักดิ์... 



-14- 
 
นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 7 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  กระผม นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
  หมู่ที่ 7 เนื่องจากท่อมีขนาดใหญ่ ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เครื่องสูบน้ าขนาด 
  เท่าใด การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะต้องใช้กี่แผง และจ านวนท่อจะพอหรือไม่ 
  ครับ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
  ในเรื่องของท่อเรามีท่อขนาด 3 นิ้วจ านวนมากพอสมควรซึ่งหากไม่พอจริงๆ  
  ก็จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ิมอีก ส่วนเครื่องสูบน้ าประมาณการไว้ว่าจะใช้เครื่อง 
  สูบน้ าขนาด 4 นิ้ว แบบมีล้อเลื่อน ก็ต้องให้กองช่างศึกษาข้อมูลทางเทคนิค 
  และวิธีการว่าจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จ านวนกี่แผง มีท่านใดที่ต้องการ 
  สอบถามในประเด็นนี้เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      3.5 การขับเคลื่อน “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ในการดูแลผู้สูงอายุ  
   ของ อบต. ประทัดบ ุ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
   วาระที่ 3.5 การขับเคลื่อน “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ในการดูแลผู้สูงอายุ  
   ของ อบต.ประทัดบุ ที่ผ่านมาได้มีการจัด Caregiver เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ โดย 1 คน 
   จะรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุประมาณ 3 – 4 คน ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดี แต่จะมี 
   ปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ด้วยระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ในการ 
   ใช้จ่ายงบประมาณมีข้อจ ากัด ท าให้การด าเนินการขาดความต่อเนื่อง  
   กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเดินหน้ารับสังคมผู้สูงอายุ 
   เพ่ือขับเคลื่อน “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   
   ในส่วนรายละเอียดขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ชี้แจงครับ   
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่  
  18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
  ที่มีภาวะพ่ึงพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข อัตราค่าตอบแทน 
  และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวทางในการด าเนินการมีดังนี้ คะ 
 
 
 
 

/ด่วนที่สุด... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
การมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากครับ เพราะการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้มาคอยดูแล และมีเรื่อง 
ทีจ่ะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการจัดอบรม
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว เป็นการอบรมให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยให้ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน เข้ารับการอบรม และให้ อสม. ในพ้ืนที่
คอยเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือจะได้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวตนเอง มีท่านใด 
มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้หรือไม่ครับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ การขับเคลื่อน “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” ในการดูแลผู้สูงอายุ  
  ของ อบต. ประทัดบุ  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      3.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (คันเก่า)  
   หมายเลขทะเบียน กธ 6054 สุรินทร์ เพื่อใช้ในการดูแลพัฒนาคุณภาพ 
   ชีวิตและบริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
  ในวาระนี้ เป็นการพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถฉุกเฉินทาง 
   การแพทย์ (คันเก่า) หมายเลขทะเบียน กธ 6054 สุรินทร์ เพ่ือใช้ในการ 
   ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริบาลผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียง จะเห็นได้ว่า  
   อบต. ประทัดบุ เป็น อบต.เดียวที่มีการให้บริการรับ-ส่งผู้ปุวยที่ด้อยโอกาส  
   โดยการให้รถกู้ชีพ (คันเก่า) รับ-ส่งผู้ปุวยเพ่ือเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัด 
   ติดตามอาการ ในส่วนรายละเอียดขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเพ่ือใช้ในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   และบริบาลผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่กล่าว 
   ข้างต้นนั้น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (คันเก่า)  
   หมายเลขทะเบียน กธ 6054 สุรินทร์ เพ่ือใช้ในการดูแลพัฒนาคุณภาพ 
   ชีวิตและบริบาลผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียง ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ตามเหตุผลความจ าเป็นที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุได้ชี้แจงมานั้น มีท่านใดมีข้อสงสัย
หรืออยากสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (คันเก่า) หมายเลข
ทะเบียน กธ 6054 สุรินทร์ เพ่ือใช้ในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
บริบาลผู้สูงอายุและผู้ปุวยติดเตียง ขอมติครับ 

 /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  อนุมัติเปลี่ยนแปลงสภาพรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (คันเก่า) หมายเลข 
  ทะเบียน กธ 6054 สุรินทร์ เพื่อใช้ในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
  บริบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง  
 ด้วยคะแนนเสียง   13  เสียง  
  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมมาจนถึง 12.00 น. ผมขอพักการประชุม เพ่ือให้ 
ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจะเริ่มการประชุมอีกครั้งในเวลา 
13.00 น. 

    - พักการประชุม - 

 ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ในวาระนี้ แต่เดิมนั้นเราจะท าทางน้ าเข้าบ่อประปาของหมู่ที่  1 2 8  
จากทางทิศเหนือ เพราะในช่วงฤดูฝนน้ าจะไหลมาจากทางทิศเหนือ  
ประกอบกับช่วงนั้นเจ้าของพ้ืนที่ก็ไม่ยินยอมด้วย แต่ตอนนี้ผมเห็นว่าที่ดิน
บริเวณนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผมเห็นว่า 
เราสามารถเข้าไปด าเนินการเรื่องนี้ต่อได้แล้ว และไม่แน่ใจว่าเจ้าของพ้ืนที่
บริเวณนั้นไดย้ื่นใช้สิทธิในชั้นศาลด้วยหรือไม่  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ตอนนี้ พ้ืนที่บริ เวณนั้นจะมีเรื่องคดีปุาเสมาะเกรียน ซึ่งมี 2 กรณี คือ 
1) ชาวบ้านที่ไม่ฟูอง กับ 2) ชาวบ้านที่ใช้สิทธิในชั้นศาล ซึ่งชาวบ้านที่ไม่ฟูอง
เบื้องต้นก็ได้มีการยื่นขอใช้พ้ืนที่และส่งเรื่องไปยังอ าเภอแล้ว แต่ชาวบ้าน 
บางท่านที่ได้ใช้สิทธิในชั้นศาล เรามีรายชื่อชาวบ้านที่ใช้สิทธิในชั้นศาลและ
ข้อมูลจ านวนพ้ืนที่ว่าแต่ละท่านมีพ้ืนที่จ านวนกี่ไร่ ซึ่ งตอนนี้ศาลชั้นต้น 
ได้ตัดสินไปแล้ว และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 
ได้มีค าตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นว่า โจทก์ไม่มีหลักฐานเอกสารที่ยืนยันได้แน่ชัด
ว่า การครอบครองมา 90 ปีนั้นครอบครองจากอะไร ถึงจะมีเอกสาร สค.1 
นส. 3 แต่เป็นเพียงหนังสือรับรองการท าประโยชน์เท่านั้น ไม่ใช่หนังสือ 
แสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน ดังนั้นศาลพิจารณาเห็นแล้วว่า หลักฐานของจ าเลย 
อบต. เป็นจ าเลยที่ 3 มีน้ าหนักมากกว่า จึงตัดสินยืนตามศาลชั้นต้น คือ 
ยกฟูอง ดังนั้นในระหว่างนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ฟูอง/โจทย์จะยื่นฎีกาหรือไม่ 
ตราบใดที่คดียังไม่ถึงที่สุดถ้าเราจะเข้าไปท าการใดๆ ในพ้ืนที่นั้นก็อาจเสี่ยง 
 
 /ที่จะถูกฟูอง... 
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ที่จะถูกฟูองด าเนินคดีได้ เพราะชาวบ้านมีสิทธิฟูองได้ตามกฎหมาย แต่ถ้า
ศาลฎีกาได้ตัดสินแล้วคดีถึงที่สุดแล้ว เราสามารถเข้าไปด าเนินการต่างๆ ได้ 
จึงมีความเห็นว่าควรรอจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดน่าจะเป็นการดีกว่า ขอบคุณคะ  

นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ในเรื่องนี้ก็ฝากท่านรองประธานสภาฯ ไปศึกษาข้อมูลด้วยนะครับว่าเจ้าของ 
  พ้ืนที่รายนี้ได้ใช้สิทธิในชั้นศาลหรือไม่  
  มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ  
นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 8 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  กระผม นายมุยหลี  มานุมูลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
  หมู่ที่ 8 เรื่องแรกกระผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของการท าร่องทางเดินน้ าเข้าบ่อ 
  ประปาหมู่ที่ 1 2 8 บริเวณพ้ืนที่ทางทิศเหนือของบ่อประปานั้น ซึ่งตอนนี้ 
  ทราบมาว่าทางโรงโม่หินสุรินทร์สินชัยได้ซื้อที่ดินต่อจากเจ้าของที่ดินรายนี้ 
  แล้ว ซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเข้าไปด าเนินการได้หรือไม่ เรื่องที่สอง 
   ถนนสายโรงโม่หินเทพศิลาไปทางทุ่งนาที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงโม่หินฯ   
  มีการน าหินไปเก็บสต็อคไว้ชิดกับถนน ซึ่งกองหินมีความสูงมากและมีหิน 
  ก้อนใหญ่วางอยู่ริมๆ ถนนด้วย เมื่อถึงช่วงฤดูฝนดินจะชุ่มน้ าและอาจมีการ 
  ทรุดตัวเกรงว่าก้อนหินอาจหล่นลงมาที่ถนนได้ เมื่อประชาชนสัญจรไป -มา  
  อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันเหตุอันตรายที่อาจ 
  จะเกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชน กระผมขอเสนอว่าควรแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
  โรงโม่หินฯ เก็บสต็อคหินให้ห่างจากขอบถนน ขอบคุณครับ 

นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน เราก็จะแจ้งให้ทางผู้ประกอบการ 
  ด าเนินการแก้ไขให้ครับ ในเรื่องการท าร่องทางน้ าเข้าบ่อประปาหมู่ที่ 1, 2, 8  
  ถ้าทางโรงโม่หินสุรินทร์สินชัยได้ซื้อพ้ืนที่บริเวณนั้นจริงๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี 
  เพราะทางโรงโม่หินฯ น่าจะเล็งเห็นถึงความส าคัญเพราะพ่ีน้องประชาชน 
  ได้ใช้ประโยชน์ มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ 
นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  กระผม นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ   
  หมู่ที่ 9 ขอให้พิจารณาบรรจุเรื่องการท าฝายกั้นน้ าคลองไพลในแผนพัฒนาฯ 
  ขอบคุณครับ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 สืบเนื่องจากล าคลองไพลตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ต าบลเรา การด าเนินการจะต้อง 
  ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลไพล สิ่งที่เราสามารถท าได้คือ 
  ท าเป็นโครงการจิตอาสาท าฝายกั้นน้ าโดยใช้กระสอบทรายกั้น และอาจจะ 
  ท าหนังสือขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลไพล  
 มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ 
 /นางสาวจิตรา... 
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นางสาวจิตรา  สุระศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า 
  เรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ขอนัดหมู่บ้านที่ต้องการขึ้นทะเบียน นสล, ที่สาธารณะประโยชน์ในวันจันทร์ 
  ที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งที่แจ้งมาตอนนี้มีจ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4  
  บริเวณลานเอนกประสงค์หลังสหกรณ์, หมู่ที่ 2 สนามกีฬา, หมู่ที่ 8 ศาลา 
  ประชาคมบ้านประทัดบุ นอกจาก 3 หมู่บ้านนี้แล้วมีหมู่บ้านอ่ืนๆ ที่ต้องการ 
  จะขึ้นทะเบียน นสล. อีกหรือไม่ การที่ให้หมู่บ้านขึ้นทะเบียนพร้อมกัน 
  เพราะว่าทางที่ดินจะได้ค านวณราคามูลค่าของการรังวัด ซึ่ง อบต.จะต้อง 
  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั้งหมด และจะได้จ่ายพร้อมกันทีเดียว   
  เป็นรอบๆ ไป ขอบคุณคะ 
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  มีท่านใดที่ต้องการน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ ในวันนี้เราได้ 
  ประชุมเพ่ือพิจารณามาจนครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้ 
  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกส่วนที่ได้ร่วมประชุม 
  ชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ 
  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก 
  ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ปิดประชุม  14.3๐  น. 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 

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

 
(นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 


