
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผดุ สมัยสามญั สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ.2562                    หน้า 1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี ๒๕๖2 

วันที่  13 กุมภาพันธ์  ๒๕๖2 เวลา ๑3.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

 

******************* 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิจิตร สงหนอง ประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๒. นายโรม เยาว์ด้า รองประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๓. 

 

นายคล่อง แป้นแก้ว สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นายจริน ฤทธิฉิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวิรัตน์ วิเชียร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสมปอง แก้วละเอียด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
7. นายปรีชา  หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
8. นายปรีชา ยังช่วย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
9. นายเชิดชัย เพ็งล้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 

๑0. นายจ้านาญ ชัยสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
๑1. นายอนันต์ นุ่นแก้วสุทธิ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
๑2. นายสุทิน เลื่อนแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 
๑3. นางเสาวนีย์ ศรีหมอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑4. นายสายชล ชูเพชร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑5. นายจราวุธ นุ้ยเอียด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
๑6. นายสมปอง ปานแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
๑7. นายสมปอง สะดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
๑8. จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
19. นายนูน มากแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
๒0. นายส้าเริง สังขาว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๒1. นายช้านาญ หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๒2. นายสินไชย ชูสีอ่อน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ 

    ๒3.     นายมณเทียร ทองนุช                  สมาชิก อบต หมู่ที่ ๑๒ 
      ๒๔.    นางเยาวลักษณ์ รัตนะ                 เลขานุการสภาฯ อบต.น้้าผุด 
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ผู้ไม่มาประชุม 

         ๑.   นายอนันต์      นุ่นแก้วสุทธิ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5                 ลา  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิศาตร แสงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๒. นายอุดม จันสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๓. นางพรทิพย์ เสนี    เลขานายกฯ     
๔. นางสุมาลี  จ้านงค์           รองปลัดฯ                  
๕. นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง       หัวหน้าส้านักปลัดฯ 
๖. นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล     ผู้อ้านวยการกองคลัง 
๗. นายอาวุธ ทองพราว             ผู้อ้านวยกองช่าง 
๘. นางสาวกรกานต์ จันทร์กระจ่าง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
๙. นางสาวจิราภรณ์ แก้วคง      ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 
 

สมาชิกสภาอบต.  เข้าร่วมประชุม  21  คน  ครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ้าปี ๒๕๖2 และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี – 

 

  ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 

   นายวิจิตร สงหนอง                ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มีการประชุมสภาองค์การ 
    ประธานสภาฯ                   บริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ ๑2 
                                       ธันวาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ซึ่ง 
                                       เลขานุการสภาฯได้จัดท้ารายงานการประชุมแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
                                       ทราบแล้วสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หากมีข้อความ 
                                       ใดไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพ่ิมเติมขอเชิญน้าเสนอท่ีประชุม 

  นายวิจิตร สงหนอง           มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่  
  ประธานสภาฯ                    ขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบรับรอง 
                                          รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ 
                                          ท่านยกมือขึ้น 
 มติที่ประชุม                           ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติรับรองรายงานการ 
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                                            ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
                                            ประจ้าปี 2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
                                               รับรองรายงานการประชุม  จ้านวน   22  เสียง 
                                                ไม่รับรอง                      จ้านวน   -     เสียง 
                                                งดออกเสียง                    จ้านวน   1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3                        เรื่องที่ เสนอใหม่ 

                                             3.1 ก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ  
                                          ประจ้าปี พ.ศ.2562 
นายวิจิตร สงหนอง                   ผมขอความเห็นของสภาฯว่า จะก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปีกี่สมัย 
ประธานสภา                           แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีก้าหนดกี่วัน 
 
นายสมปอง สะดี                      ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ้าปี 4 สมัยครับ สมัยล่ะ 15 วัน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9                         สมัยสามัญแรก กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 
                                           สมัยที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15  
                                           สมัยที่ 3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 
                                           สมัยที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15      
 
นายวิจิตร สงหนอง                 มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง หากไม่มีผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ                        ประชุมสภาฯเพ่ือก้าหนดสมัยประชุมสามัญ 
 
มติที่ประชุม                           เห็นชอบให้ก้าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจ้าปี 2562 ดังนี้ 
                                          สมัยสามัญแรก กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 
                                          สมัยที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15  
                                          สมัยที่ 3 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 
                                          สมัยที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15      
                                                 เห็นชอบ   21  เสียง 
                                                 ไม่เห็นชอบ – เสียง 
                                                 งดออกเสียง 1  เสียง 
                                          3.2 ก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยแรก 
                                          ประจ้าปี พ.ศ.2563 
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นายวิจิตร  สงหนอง                  ขอให้สภาฯก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ้าปีแรกของปีถัดไปและมี 
  ประธานสภาฯ                      ก้าหนดกีว่ัน 
 
นายสมปอง สะดี                      ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสภาฯสมัยแรกวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
ส.อบต.ม.9                            มีก้าหนด 15 วัน 
 
มติที่ประชุม                           ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสภาฯสมัยแรกวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
                                         ก้าหนด 15 วัน 
                                                          เห็นชอบ   22  เสียง 
                                                          ไม่เห็นชอบ –    เสียง 
                                                          งดออกเสียง  1  เสียง 
                                          3.3 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปี 2562และรายละเอียด 
                                         ประกอบ         
นายวิศาตร แสงศรี                  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ผมขอเสนอญัตติขอ 
นายกอบต.น้้าผุด                 อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้านวน 2 โครงการ 
                                      งบประมาณ 683,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตาม 
                                      รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                                      1. หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 
                                      เจาะบ่อบาดาล(หน่วยแมงไพร หมู่ที่ 4 จ้านวนเงิน 210,000 บาท 
                                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. ตามแบบแปลน 
                                      ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดที่10/62 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
                                       อบต.พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา 
                                       ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 131 ล้าดับที1่8 
                                       2.หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 
                                       ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านด่าน1 หมู่ที่ 5 จ้านวนเงิน 473,000 บาท 
                                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคสล.สายบ้านด่าน 1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
                                      ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ 
                                      องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ที่ 11/62 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
                                      อบต.พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา 
                                      ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 120 ล้าดับที2่9 
                                      การใช้จ่ายเงินสะสมของอบต.น้้าผุด ข้อมูลเงินสะสม/ส้ารองจ่ายที่จ้าเป็น 
                                      ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
                                    - เงินสะสมที่น้าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม 



 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผดุ สมัยสามญั สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ.2562                    หน้า 5 
 

                                     ที่ตอ้งฝากก.ส.ท.หรือก.ส.อ.แล้ว  จ้านวน 17,676,597.59 บาท 
                                   - ส้ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด้าเนินการหรืออยู่ระหว่างด้าเนินการ 
                                     และยังไม่ได้เบิกจ่าย จ้านวน  251,200 บาท    
                                   - คงเหลือเงินสะสมที่น้าไปใช้ได้ปัจจุบัน 17,425,397.59 บาท 
                                   - ส้ารองงบบุคลากร 2,640,000 บาท 
                                   - ส้ารองจ่ายประจ้าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน) จ้านวน  
                                     3,520,000 บาท 
                                   - เงินสะสมคงเหลือ  จ้านวน 11,265,397.59 บาท  
                                   - ส้ารองกรณีสาธารณภัย 10% จ้านวน 1126539.76 บาท 
                                   - คงเหลือเงินสะสมที่น้าไปใช้จ่ายได้ 10,138,857.83 บาท 
                                   - ทุนส้ารองเงินสะสม 19,912,425.92 บาท  
                                           จึงเรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดมาเพ่ือโปรด 
                                     พิจารณา 
 
นายวิจิตร สงหนอง             มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ ผมจะให้สมาชิก
ประธานสภาฯ                  ได้ชี้แจงความเดือดร้อนในแต่ละโครงการ 
 
นายปรีชา ยังช่วย              ประปาหน่วยแมงไพร น้้าเป็นเรื่องส้าคัญที่สุด ใช้แบบกรองน้้าผิวดิน หากซื้อที่ดิน 
ส.อบต.ม.4                    กต็้องใช้งบประมาณเยอะ หากน้้าที่ดูดมาจากนบไม่สะอาด และไม่พอเพราะ 
                                 ประชาชนใช้กันหลายครัวเรือน ขอบคุณท่ีนายกเล็งเห็นความส้าคัญ  
 
 นายจ้านาญ ชัยสุข         โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านด่าน 1 หน้าฝนน้้าไหลแรงและเป็นที่ตั้งของโครงการ
ส.อบต.ม.5                    พระราชด้าริและเล็งเห็นความส้าคัญที่สร้างถนนเนื่องจากสัญจรล้าบากในหน้าฝน 
  
นายวิจิตร สงหนอง         โครงการทั้งสองมีความส้าคัญ ให้สมาชิกสภาฯพิจารณาดูสักครู่ ก่อนที่ผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิจิตร สงหนอง           ผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธาสภาฯ                 ดังต่อไปนี้ 
                                      1. หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 
                                      เจาะบ่อบาดาล(หน่วยแมงไพร หมู่ที่ 4 จ้านวนเงิน 210,000 บาท 
                                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. ตามแบบแปลน 
                                      ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดที่10/62 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
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                                       อบต.พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา 
                                       ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 131 ล้าดับที1่8 
มติที่ประชุม                                           เห็นชอบ     21  เสียง 
                                                         งดออกเสียง   1   เสียง 
                                                         ไม่เห็นชอบ    –   เสียง 
 
                                       2.หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ 
                                      ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านด่าน1 หมู่ที่ 5 จ้านวนเงิน 473,000 บาท 
                                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคสล.สายบ้านด่าน 1 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
                                      ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ 
                                      องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ที่ 11/62 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
                                      อบต.พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา 
                                      ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 120 ล้าดับที2่9 
มติที่ประชุม                                           เห็นชอบ     21  เสียง 
                                                         งดออกเสียง   1   เสียง 
                                                         ไม่เห็นชอบ    –   เสียง 
                                       3.4 ขออนุมัติแก้ไขค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณพ.ศ. 
                                      2562 
นายอาวุธ ทองพราว              เรื่องขอเสนอญัตติ 
ผอ.กองช่าง                       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด กระผมนายอาวุธ ทองพราว 
                                     ได้รับมอบหมายจากนายกอบต.น้้าผุดชี้แจง ค้าชี้แจงเพ่ือขออนุมัติแก้ไข 
                                     เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 
                                         ตามข้อบัญญัติงบประมาณรรีงบประมาณ พ.ศ.256 ขององค์การบริหาร 
                                      ส่วนต้าบลน้้าผุด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
                                      พ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธรณูปโภค   
                                      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดทุ่งนา- 
                                      ท่าจิก หมู่ที ่2 จ้านวน 1,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
                                      ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดทุ่งนา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร  
                                      ยาว 480 เมตร ตามแบบแปลนของอบต.น้้าผุด ที่5/62 เป็นไปตามพรบ. 
                                     สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
                                     ปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ล้าดับที่ 14 หน้า  
                                     118 สังกัดกองช่าง 
                                             บัดนี้มีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
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                                          แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณดังนี้ 
                                        โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดทุ่งนา- 
                                      ท่าจิก หมู่ที่ 2 จ้านวน 1,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
                                      ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดทุ่งนา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5  
                                    เมตร ยาว 430 เมตร ตามแบบแปลนของอบต.น้้าผุด ที่5/62 เป็นไปตาม 
                                      พรบ. สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข 
                                      เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ล้าดับที่  
                                      14 หน้า 118 สังกัดกองช่าง 
                                              เหตุผล เนื่องจากถนนสายดังกล่าว มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 430  
                                      เมตรและตามประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4,ปร.5 ที่ได้คิดประมาณการไว้คือ 
                                     กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 1,050,000 บาท 
                                                   จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณฯ 
 
นายวิจิตร สงหนอง                 มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ 
ประธานสภาฯ                   ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
                                   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
                                   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 
                
มติที่ประชุม                      เห็นควรอนุมตัิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2562 
                                                         เห็นชอบ     21  เสียง 
                                                         งดออกเสียง   1   เสียง 
                                                         ไม่เห็นชอบ    –   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4              เรื่องอ่ืนๆ 
                                          4.1 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้้าผุด คัพ ครั้งที่ 20 
นางกรกานต์ จัทร์กระจ่าง         โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้้าผุด คัพ ครั้งที่ 20 ก้าหนดจัดขึ้น 
ผอ.กองการศึกษา                  ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562 
                                                 ประเภทการแข่งขันกีฬาสากลและพ้ืนบ้าน  
                                        -  ฟุตบอลชาย ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
                                        -  เซปัตตระกร้อ    
                                        - วอลเลย์บอล 
                                        - ใบสมัครแจกให้หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
                                             -รับสมัคร วันที่ 25-28 ก.พ.62 อยากให้ส่งทุกประเภทกีฬาเนื่องจาก 
                                            รับอุปกรณ์กีฬาไปแล้วแต่ล่ะหมู่บ้าน 



 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผดุ สมัยสามญั สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ.2562                    หน้า 8 
 

                                             -ใบส้าคัญรับเงิน ให้ผู้จัดการทีมพร้อมแนบส้าเนาประชาชน 
                                            - การจับฉลากแบ่งสาย วันที่ 12 มีนาคม เวลา13.30น.ที่อบต.น้้าผุด 
                                             -ตารางการแข่งขันรับได้วันที่ 15 มีนาคม 
                                             -กีฬาพ้ืนบ้านยังไม่ก้าหนด มี 8 รายการ 
                                             -พิธีเปิดปิด วันที่ 29 มีนาคม ทุกหมู่บ้านพร้อมขบวนพาเหรด 30 คน 
                                              พร้อมกันที่ อบต.  
                                             -การจับสลากแบ่งสีเสื้อ หากก้าหนดส 4 ปีให้จับสลากอีกครั้ง 
นายสมปอง แก้วละเอียด            การแข่งขันวอลเลย์บอล ให้ผู้ชายเข้ามาร่วมด้วยได้หรือไม่ คือทีมผสม 
ส.อบต.ม.2                             การจับสลากสีเสื้อ เห็นน่าจะใช้สีเดิม 
 
นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง         แลว้แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเห็นชอบ 
ผอ.กองการศึกษา 
 
นายวิศาตร แสงศรี                   การแข่งขันวอลเลย์บอลผสม กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เพราะผู้ชายมีแรง
นายกอบต.น้้าผุด                     มากกว่าต้องค้านึงถึงอุบัติเหตุด้วย 
 
นายวิจิตร สงหนอง                   เห็นควรให้ผู้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นผู้หญิงล้วนเหมือนเดิม 
ประธานสภาฯ                         สีเสื้อหมู่บ้าน 4 ปีจับฉลากใหม่  
                                              4.2 การรับสมัครเด็กเล็กเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
                                           องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ประจ้าปีการศึกษา 2562 
นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง              รับสมัครเด็กเล็กในวันที่ 4-22 กุมภาพันธ์ 62  
 ผอ.กองการศึกษา                            เอกสารมีดังนี้ 
                                                    -   ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
                                                    -   สมุดบันทึกสุขภาพ 
                                                    -   สูจิบัตร  
                                                     -  รูปถ่าย  1 นิ้ว 6 รูป      
                                              4.3 โครงการวันเดียวเที่ยวน้้าผุด 
  นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง                   กิจกรรมวันเดียวเที่ยวน้้าผุด มีกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ 
   หัวหน้าส้านักปลัดฯ                       1. กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และจิตอาสาโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
                                                    1.กลุ่มวัดภูเขาทอง มีม. 1,3,4,7,8,10,11 อสม.บ้านและต้าบล 
                                            น้้าผุด  
                                                     2.กลุ่มน้้าตกควนประมี ม.5,2,6,9,12  นร.โรงเรียนบ้านด่าน  
                                             หน่วยพิทักษ์เขาปู่-เขาย่า    
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                                                2.กิจกรรมวันเดียวเที่ยวน้้าผุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ น้้าตกเขาหลัก  
                                                 ถ้้าเงาะ ถ้้าน้้าลุ 
                                                  3.ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ระหว่างแต่งตั้ง 
                                                 คณะกรรมการด้าเนินการ 
                                               4.4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวต้าบลน้้าผุด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                                                 การจัดการทอ่งเที่ยวด้าน ต่างๆดังนี้ 
                                                     1.ฝ่ายอ้านวยการ 
                                                     2.ฝ่ายวิชาการ 
                                                     3.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
                                                     4.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
                                                     5.ฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี 
                                                     6.ฝ่ายโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สินค้าที่ระลึก 
                                                   นายกเสนอให้คณะท้างานเป็นหัวหน้าส่วนต่างๆเป็นหัวหน้าท้างาน 
                                               4.5 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                              2562  
                                                     ด้าเนินการห้วงเดือนมีนาคม จ้านวนหมาแมวที่ลงทะเบียน  
                                             ประมาณ 3,000 ตัว จะฉีดให้แล้วเสร็จเดือนเมษายนมีเจ้าหน้าที่อบต.  
                                             4 คน และอาสาปศุสัตว์ 1 คน เป็นผู้ด้าเนินการฉีด 
 
                                              4.6 การขออนุญาตก่อสร้าง 
นายอาวุธ ทองพราว                         เป็นที่ทราบแล้วว่า อบต.เป็นเขตควบคุมอาคาร ต้องยื่นขออนุญาต 
ผอ.กองช่าง                               โดยมีหลักฐาน 
                                                          1.ใบที่ดิน 
                                                          2.แบบแปลน 
                                              4.7 โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
นางอักษรา ปฐมอรรฆ์กุล                  แจ้งประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ม.1-ม.12 ศาลา 
ผอ.กองคลัง                                เอนกประสงค์ 
                                            ม.1 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศาลาประจ้าหมู่บ้าน เวลา 9.30-14.00 น 
                                            ม.2 วันที่ 8                         
                                            ม.3 วันที่ 11                       
                                            ม.4 วันที่ 12  
                                            ม.5 วันที่ 13                         
                                            ม.6 วันที่ 14                       
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                                            ม.7 วันที่ 15                         
                                            ม.8 วันที่ 19 
                                            ม.9  วันที่ 20                         
                                            ม.10 วันที่ 21                       
                                            ม.11 วันที่ 22                         
                                            ม.12 วันที่ 25                       
                                       4.7 โครงการจัดท้าแผนชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน ปี 2562 
น.ส.จิราภรณ์ แก้วคง               ด้าเนินการปี2558 เป็นต้นมา ในทุกปีจะท้ากระบวนการแตกต่างกัน 
 ผอ.กองสวัสดิการ                  ไป ปี 2562 ลงพื้นที่ชุมชน 4 กลุ่ม  
                                            กลุ่มท่ี 1 หมู่ที่ 1,3,10 
                                             กลุ่มท่ี 2 หมู่ที่ 2,7,12 
                                             กลุ่มท่ี 3 หมู่ที่ 5,6,9 
                                             กลุ่มท่ี 4 หมู่ที4,8,11  
                                               การลงพ้ืนที่ปีนี้ จัดขึ้นในเดือนก.พ.-มี.ค.กะก้าหนดวันให้ไป 
                                        ปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มหมู่บ้านแล้วแจ้งมราที่กองสวัสดิการ 
                                      4.8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ร.ร.ผู้สูงอายุ  
                                               จัดท้าแผนกิจกรรมทุกวันที่ 2,4 ของสัปดาห์ของเดือน ส้าหรับผู้ 
                                     ประสานงานให้ส.อบต.ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
นายวิศาตร แสงศรี                แผนชุมชนของม.9 มีมี ขอให้ช่วยจัดท้าและประชุมด้วย 
นายกอบต.น้้าผุด 
                                     4.9 การเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ2562 
นางเยาวลักษณ์ รัตนะ               วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งครั้งนี้จะแตกต่าง
ปลัดอบต.น้้าผุด                   จากครั้งที่ผ่านมา คือ รับ 1 บัตร กากบาท 1 เบอร์ เลือกได้คือ 1.ส.ส.บัญชี 
                                      รายชื่อ 2.ส.ส.ปาร์ตี้ลิส 3.นายกรัฐมนตรีและเวลาในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา  
                                       8.00 - 17.00 น. 
                                          หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ตามวันดังกล่าวได้ สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 
                                       ล่วงหน้าทั้งนอกเขตและในเขตได้ โดยจะเลือกล่วงหน้าได้ในวันที่ 17 มี 
                                       คม 2562 เวลาเช่นเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไป 
 
นายวิจิตร สงหนอง              มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิด
ประธานสภาฯ   ประชุม ขอขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑5.05 น. 
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                                                         ลงชื่อ    เยาวลักษณ์ รัตนะ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นางเยาวลักษณ์ รัตนะ) 
                                                                   เลขานุการสภาฯ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 

                                               (ลงชื่อ)   คล่อง  แป้นแก้ว  ประธานกรรมการ 
                                                      (นายคล่อง  แป้นแก้ว) 
                                                         ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
 

                                            (ลงชื่อ)    สมปอง ปานแก้ว   กรรมการ 
                                                     (นายสมปอง ปานแก้ว) 
                                                         ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
 

                                          (ลงชื่อ)    สมปอง  แก้วละเอียด  กรรมการ/เลขานุการ 
                                          (นายสมปอง  แก้วละเอียด) 
                                                          ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
  

                                                    (ลงชื่อ)       วจิิตร  สงหนอง      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                              (นายวจิิตร  สงหนอง) 
                                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
 
 
 
                                       
 
 
               


