
บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๒ 

วันที่  ๑๔  มิถุนายน  2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายส าลี  สียางนอก ประธานสภา ส าลี  สียางนอก  
2 นายเลี่ยม  ดากลาง รองประธานสภา เลี่ยม  ดากลาง  
3 นายหมึก  สีเหลื่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 หมึก  สีเหลื่อม  
4 ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวโิรจน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วัชรชัย  ธีรวโิรจน์  
5 นายอุดม  อุดแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 อุดม  อุดแก้ว  
6 นางระเบียบ  จิตกลาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 ระเบียบ  จิตกลาง  

7 นายสมส่วน  สกุลกัมนาท สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 สมส่วน  สกุลกัมนาท  

8 นายชาตรี  นาคมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ชาตรี  นาคมณี  
9 นายส าราญ  ยินดีชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ส าราญ  ยินดีชาติ  

10 นายสมพงษ์  กลมกล่อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมพงษ์  กลมกล่อม  
๑1 นายขันติ  แก้วงา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ขันติ  แก้วงา  
    
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวอ าพร  ทิพย์ลม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ลาประชุม  
2 นายชื่น  ราชสุรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ลาประชุม  
3 นายใจเมือง  ระบายศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ลาประชุม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์ นายก อบต. สุชาติ  พันธุ์สัมฤทธิ์  
2 นายเสมียน  เจริญดี รองนายก อบต. เสมียน  เจริญดี  
3 นางเสาวลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์ รองนายก อบต. ลักษณ์  ถนัยถิรพัฒน์  
4 นายนิวัฒน์  บุญประกอบ เลขานายก อบต. นิวัฒน์  บุญประกอบ  
5 นายคมสัน  กุลไกรจักร ปลัด  อบต. คมสัน  กุลไกรจักร  

 



  
            เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  ไดเ้ข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว   ประธานสภาฯ  จึงได้เริ่มการประชุม  ในเวลา  ๐๙.๓๐  น.    

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไข 
 เพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๗  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง  รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เลขานุการสภาฯ           ได้ชีแ้จงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากมีการแก้ไข
ระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท ๖๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลว  
๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นแนวทาง  ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค   มี
ระยะเวลา  ๕  ป ี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันซึ่งเป็นแผนสี่ปี  มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เป็นระยะเวลา  ๕  ปี  (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แนวทางประกอบการประสานงานแผน  แนวทางทบทวนแผน  
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ประธานสภา  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 

นายก อบต.  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนพัฒนา ๕  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ตามเอกสารที่ได้แจก 
   ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๕   

ประกอบด้วย  ๔  ส่วน 
๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 
๔. การติดตามประเมินผล 
และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ๐๑)  รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ๐๒) ซึ่งได้
บรรจุโครงการพัฒนาไว้ในทุกด้านแล้ว  ตามท่ีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ได้เสนอมา  ในการวางแผนและการใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณต่อไป 



มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เป็นเป็นพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

   ๓.๒  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ อบต. เชิญนายกได้ชี้แจงการขออนุมัติการใช้งบประมาณรายจ่าย 

นายก อบต.  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลการโอนเงินงบประมาณ  เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน  
   หมู่ที่  ๓  บ้านโนนทอง  ปั้มน้ าไม่สามารถใช้งานได้  ท าให้ประชาชนเดือดร้อนจาก 
   ปัญหาขาดแคลนน้ า  ซ่ึงได้ให้กองช่างไปด าเนินการตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า  ปั้ม 
   บาดาลไหม้เสียหาย  ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  ดั้งนั้น  เป็นการ 
   แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  จึงขออนุมัติจัดซื้อ ครุภัณฑ์   

คือ  ปั้มน้ าบาดาล จ านวน  ๒  ตัว ( โดยมีรายการโอนงบประมาณ ดังนี้) 

   โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  ค่าครุภัณฑ์ 
-  ปั้มน้ าบาดาล (ซับเมิส)  ขนาด  ๑.๕  แรงม้า  ขนาดท่อน้ า  ๑  นิ้วครึ้ง 

ระยะดูดอย่างน้อย  ๖๐  เมตร  เรือนปั้มท าจากสแตนเลส  จ านวน ๒  ตัวๆละ 
๑๖,๕๐๐  บาท  เป็นเงินจ านวน  ๓๓,๐๐๐  บาท (ตามราคาท้องตลาด) 

   โอนลด  
แผนงานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติ 
ราชการ 
-  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้  ๑๔๕,๐๐๐  บาท  ขอให้โอนลด   

๓๓,๐๐๐  บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นเอกฉันท์ 

   ๓.๓  การคัดเลือก กรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งว่าง 

ประธานสภาฯ  ด้วย นายชื่น  ราชสุรินทร์  ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
   ประชุม  เนื่องจากอาการป่วย  ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล  ท าให้มีต าแหน่งว่าง 
   หนึ่งต าแหน่ง  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เป็นได้ด้วยความ
   เรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔   จงึเชิญสมาชิกสภาได้เสนอ 
ชื่อบุคคลเพ่ือเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไป    โดยาเสนอชื่อต้อง 
มีผู้รับรองอย่างน้อย  ๒  คน 

นายชาตรี  นาคมณี เสนอ นางระเบียบ  จิตกลาง  มีผู้รับรอง คือ  นายส าราญ  ยินดีชาติ  และ 
นายอุดมอุดแก้ว  และไม่มีผู้ใดเสนอบุคคลใดอีก 

ประธานสภาฯ  จึงประกาศว่า  มีผู้ถูเสนอชื่อเพียงคนเดียว  ท าให้นางระเบียบ  จิตกลาง ได้รับการ 
   คัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งว่าง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 

 



ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 
๔.๑  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

  ๔.๒  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดู 
         งาน  นอกสถานที่ของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาคม 
         ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา   อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปี 
         งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐  น. 
 
 
   ลงช่ือ           เนตรดาว  สมฤทธิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวเนตรดาว  สมฤทธิ์) 
              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 
ลงช่ือ           คมสัน  กุลไกรจักร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายคมสัน  กุลไกรจักร) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
   ลงช่ือ             ส าลี  สียางนอก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นายส าลี  สียางนอก) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 

ตรวจแล้ว 
ลงชื่อ   นายขันติ  แก้วงา 

   (นายขันติ  แก้วงา) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ    สมพงษ์  กลมกล่อม     ลงชื่อ   ชาตรี  นาคมณี 
       (นายสมพงษ์  กลมกล่อม)                                                       (นายชาตรี  นาคมณี) 
             กรรมการ                                        กรรมการ 
 
 
ลงชื่อ   ระเบียบ  จิตกลาง     ลงชื่อ  วัชรชัย  ธีรวโิรจน์วัชรชัย   
    (นางระเบียบ  จิตกลาง)                                                             (ร.ต.ต.วัชรชัย  ธีรวิโรจน์) 
         กรรมการ                                               กรรมการ/เลขานุการ 

 

 


