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     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี ๒๕๖2 

วันที่  14 มิถุนายน  ๒๕๖2 เวลา 9.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

 
******************* 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายวิจิตร สงหนอง ประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๒. นายโรม เยาว์ด้า รองประธานสภา อบต.น้้าผุด 
3. นายจริน ฤทธิฉิม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๔. นายคล่อง  แป้นแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวิรัตน์ วิเชียร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสมปอง แก้วละเอียด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
7. นายปรีชา  หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
8. นายสนอง  ขุนด้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
9 นายปรีชา ยังช่วย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
10. นายเชิดชัย  เพ็งล้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ 
๑1. นายจ้านาญ ชัยสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
๑2. นายอนันต์ นุ่นแก้วสุทธิ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ 
๑3. นายสุทิน เลื่อนแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
๑4. นางเสาวนีย์ ศรีหมอก สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
๑5. นายสายชล ชูเพชร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๑6. นายศราวุธ นุ้ยเอียด สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
๑7. นายสมปอง ปานแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
๑8. นายสมปอง สะดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
๑9. จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ 
20. นายนูน มากแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
๒1. นายส้าเริง  สังขาว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑1 
๒2. นายช้านาญ หมุนแทน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
๒3. นายสินไชย ชูสีอ่อน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑2 
24. นายมณเฑียร ทองนุช สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ 
25. นางเยาวลักษณ์ รัตนะ             เลขานุการสภาฯ อบต.น้้าผุด 
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ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวิศาตร แสงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๒. นายอุดม จันสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๓. นายวิชาญ แก้วลาย    รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๔. นางพรทิพย์ เสนี    เลขานุการนายกฯ     
๕. นางสุมาลี  จ้านงค์    รองปลัดฯ                  
๖. นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง    หัวหน้าส้านักปลัดฯ 
๗. นายอาวุธ ทองพราว   ผู้อ้านวยกองช่าง 
๘. นางสุมาลี ด้ารอด       แทนผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ 
๙. นางมยุรี บุณยะวันตัง        แทนผู้อ้านวยการกองสวัสดิการฯ 
๑๐. นางวัชรา มากแก้ว          คร ูร.ร.บ้านห้วยเร็จ 
๑๑. นายวิชชพล  เสาวภาคย์     ผู้เข้าร่วมประกวดภาพ 
๑๒. นายโสภณัฐ  ชสูีอ่อน          ผู้เข้าร่วมประกวดภาพ 
๑๓. นางสาวชิยายุ   ชัยเพชร   ผู้เข้าร่วมประกวดภาพ 
๑๔. นางเพ็ญศรี อัครสุวรรณกุล    คร ูร.ร.บ้านห้วยเร็จ 
๑๕. นายพันธุ์ เกตแก้ว          สารวัตรก้านัน 
๑๖. นายสมหมาย ทองเพียง        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

 

เริ่มการประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
สมาชิกสภาฯอบต. น้้าผุด เข้าร่วมประชุม  2๔  คน  ครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาฯจุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดกล่าวเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ้าปี ๒๕๖2 และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  วันนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายประจ้าปี 2562 มารับรางวัล 
จ้านวน  7  รางวัล 
 

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
 นายวิจิตร สงหนอง    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
 ประธานสภาฯ          สว่นต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  
                            2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  ซึ่งเลขานุการสภาฯได้จัดท้า 

 รายงานการประชุมแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบแล้วสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข 
                             รายงานการประชุม หากมีข้อความใดไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอที่ 
                             ประชุม 
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นายวิจิตร สงหนอง      มีสมาชิกฯท่านใด จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมอีกหรือไม่  หากไม่มีผม 
ประธานสภาฯ            ขอมติที่รับรองรายงานการประชุม ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 
                             ถ้าเห็นชอบให้ยกมือขึ้น 
 

มติ                         ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
                             องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2562 เมื่อวันที่  
                             13 พฤษภาคม 2562  ดังนี้ 
                                        รับรองรายงานการประชุม      23   เสียง 
                                         ไม่รับรอง                           -     เสียง 
                                         งดออกเสียง                        1    เสียง    
 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
                               3.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง    เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการจัดท้าแผน  5 ปี คือแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
หน.สป                       2561 - 2565  จะเห็นว่าแผน 4 ปี ที่ท้าไปแล้วใน ปี 61 และในข้อบัญญัติ 62  
                           และบางส่วนในปี 62 ที่ผ่านการรับรองของทีป่ระชุมประชาคมต้าบล ผ่านการ 
                              เห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาฯไปแล้วนั้น เพ่ือ 
                              ให้ทันต่อการประกาศใช้แผนท้องถิ่น 5 ปี จึงต้องด้าเนินการให้ทันห้วงเวลา ดังนั้น 
                              จึงน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่สภาฯให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  
                                 ประกอบด้วย 
                                  ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
                                  ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                  ส่วนที่ 3  การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ 
                                  ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลสรุปผล 
                                         รายละเอียดต่างๆอยู่ในเล่มแล้วนะคะ สมาชิกท่านใดจะสอบถามแก้ไข ขอ 
                                 เชิญได้เลยค่ะ หรือข้อมูลโครงการต่างไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อนจะได้แก้ไข 
 

นายอาวุธ ทองพราว           ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ 
ผอ.กองช่าง                      1.  ล้าดับที่ 23 หน้า 75 โครงการปรับปรุงถนนสายไร่พรุ-ควนยาง-ควนดิน 
                                         แดง หมู่ที่ 4-11 แก้ไขเป็น บุกเบิกถนนสาย ควนยาง-ควนดินแดง หมู่ที ่4- 
                                         11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร ตามแบบอบต. 

2. ล้าดับที่ 53 หน้า 81 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรเป็นแอสฟัลน์ติกคอ
นกรีต สายห้วยวา-นาพรุ แก้ไขเป็น สายไสขุดหิน-ห้วยวา 

3. ล้าดับที่ 59 หน้า 82 โครงการบุกเบิกถนนสายควนประ หมู่ที่ 9 
 แก้ไขเป็น สายควนประ ห้วยไทร หมู่ที่9-6 

4.  ตัดโครงการที่ 36 หน้า 94 ก่อสร้างประปาหน่วยมาบมวง หมู่ที่ 8 
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5. ล้าดับที่ 42 หน้า95 โครงการขยายท่อเมนประปา สายไสขุดหิน-ห้วยวา
หมู่ที่ 9 เปลี่ยนแปลงงบประมาณและที่มา จากปี 2563 แก้ไขเป็น 
2562 งบประมาณ 46,000 บาท 

6. ล้าดับที่ 54 หน้า 97  โครงการเจาะบ่อบาดาลและส่งน้้า บ้านนายคล่อง 
ฤทธิรักษ์ หมู่11 แก้ไขเป็น เจาะบอบาลดาลและสร้างหอถังแชมแปน  

7. ล้าดับที่ 57 หน้า 98 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านเขาโหรง หมู่ 12 
 แก้ไขเป็น ก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านเขาโหรง ห้วยล้าเต็ม 

8. เพ่ิมเติมล้าดับที่  11 หน้าที่ 124  โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 
1.2 × 3 เมตร จ้านวน 18 ชุด หน้าต่างขนาด1.2 × 1.6 เมตร จ้านวน 
4  ชุด  ประตู  ขนาด  1.7  ×  2.05  เมตร  จ้านวน  3  ช่อง เพ่ือ
ป้องกันทรัพย์สินและราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน้้าผุด  งบประมาณและที่มา ปี 2562 จ้านวน 108,000บาทกอง
การศึกษา 

9. เพ่ิมเติมล้าดับที่ 12 หน้า 124 โครงการติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 1.2 × 3
เมตร  จ้านวน  18  ชุด ขนาด 1.2 × 1.6เมตร  จ้านวน  4  ชุด เพื่อ
ป้องกันแมลง พาหะน้าโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบล
น้้าผุด งบประมาณและที่มา ปี 2562 จ้านวน 30,000 บาท 
 กองการศึกษา 

10. ยกเลิกค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน ล้าดับที่ 3,4 หน้าที่ 160 ของกอง   
    การศึกษา 

11.ขอแก้ไข แผนงานเคหะและชุมชน เป็น แผนงานอุตสาหกรรมและ 
       สิ่งก่อสร้าง หน้าที่ 70-88 

 

นายวิจิตร สงหนอง                 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
  ประธานสภาฯ                       หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม     
                                          ผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 
                                          2565 เห็นชอบด้วยหรือไม่ 
 

   มติที่ประชุม                      ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                        พ.ศ. 2561 - 2562 
                                              เห็นชอบ 23 เสียง 
                                              ไม่เห็นชอบ – เสียง 
                                           งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4              เรื่องอ่ืนๆ 
นางเสาวนีย์ ศรีหมอก          เรียนเชิญเข้าร่วมงานบวชป่าของม.7 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาหมู่บ้าน 
ส.อบต.ม.7 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ้าปี ๒๕๖2       5 
 

 

นายวิศาตร แสงศรี           1. วันที่ 3 ก.ค 62 ผมจะเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านของหมู่ที่ 3 
นายกอบต.น้้าผุด              2. น้องเขยของช่างดุล เสียชีวิต ตั้งงานที่วัดไร่พรุ ขอเรียนเชิญทุกคน 
 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง     จะฝึกอบรมทบทวนอปพร.ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 62 ณ ห้องประชุม 
หน.สป                          อบต.น้้าผุด จ้านวน 30 นายและมีการซ้อมแผนบริเวณ 3 แยกไสเดือย จึงแจ้งมา 
                                  เพ่ือทราบ 
 

นางเยาวลักษณ์ รัตนะ        ขอเชิญ ร่วมวางหรีดคุณพ่อแปลก แก้วคง คุณพ่อของผอ.จิราภรณ์ แก้วคง กอง
ปลัดอบต.น้้าผุด                สวัสดิการฯในวันที่ 17 มิถุนายน 62 เวลา 17.00 น. ณ วดัไร่พรุ 
 

นายวิจิตร สงหนอง             มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาฯ                   ขอขอบคุณครับ  

 ปิดประชุมเวลา  ๑1.๓๐ น. 
        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)      วิจิตร  สงหนอง ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                          (นายวิจิตร  สงหนอง) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ้าปี ๒๕๖2       6 
 

 
 
 
 


