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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ้าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

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

 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิจิตร  สงหนอง   ประธานสภา  อบต. 
๒. นายโรม เยาว์ด า   รองประธานสภา  อบต. 
๓. นายคล่อง   แป้นแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑ 
๔. นายจริน ฤทธิฉิม     สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
๕. นายสมปอง  แก้วละเอียด  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๒ 
๖. นายวิรัตน์ วิเชียร   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๒ 
๗. นายปรีชา หมุนแทน   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๓ 
๘. นายสนอง  ขุนด า   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๓ 
๙. นายปรีชา  ยังช่วย   สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
๑๐. นายเชิดชัย  เพ็งล า   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๔  
๑๑. นายจ านาญ ชัยสุข   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๕ 
๑๒. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  
๑๓. นางเสาวนีย์  ศรีหมอก  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๗ 
๑๔. นายสมปอง  ปานแก้ว  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๘ 
๑๕. นายศราวุฒิ  นุ้ยเอียด   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๘ 
๑๖. นายสมปอง  สะดี   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙ 
๑๗. จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙ 
๑๘. นายนูน มากแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๐ 
๑๙. นายส าเริง  สังขาว   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
๒๐. นายช านาญ  หมุนแทน  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๑ 
๒๑. นายสินไชย ชูสีอ่อน   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 
๒๒. นายมณเฑียร  ทองนุช  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอนันต์  นุ่นแก้วสุทธิ์  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๕ (ลา) 
๒. นายสายชล   ชูเพชร   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๗ (ลา) 
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-๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิศาตร   แสงศรี   นายก อบต. 
๒. นายอุดม   จันสุข   รองนายก  อบต. 
๓. นายวิชาญ  แก้วลาย     รองนายก  อบต. 
๔. นางพรทิพย์   เสนี   เลขานุการนายก  อบต. 
๕. นายสมโชค  คงแป้น   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. นางสุมาลี  จ านง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗. นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
๘. นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นายอาวุธ  ทองพราว   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๐. นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๑. นางสาวจิราภรณ์  แก้วคง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นายพันธ์  เกตุแก้ว   สารวัตรก านันต าบลน้ าผุด 
๑๓. นายสมศักดิ์  สมบัติ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
๑๔. นายสุวรรณ  เกตุแก้ว   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายโกศล  ฮินีกาล   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ 

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายวิจิตร  สงหนอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด กล่าว
เปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิจิตร สงหนอง วันนี้ สมาชิกลาประชุม ๒ คน ได้แก่ 
ประธานกรรมการ ๑. นายอนันต์  นุ่นแก้วสุทธิ์ 

๒. นายสายชล  ชูเพชร 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒) 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กะทู้ถาม 

    -ไม่มี- 
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-๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ๕.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด สมัยสามัญประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายวิจิตร สงหนอง ผมขอความเห็นของสภาฯ ว่า จะก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย 
ประธานสภา อบต. แต่ละสมัย จะเริ่มเม่ือใด มีก าหนดกี่วัน 
 

นายสมปอง  สะดี ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๔ สมัยครับ  สมัยละ ๑๕ วัน 
สมาชิก อบต. ม.๙ สมัยสามัญ สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ซึ่งก าหนดไว้แล้ว 
   สมัยที่ ๒   ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

นายวิจิตร  สงหนอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. สภาฯ เพื่อก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   สมัยที่ ๒   ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
   เห็นชอบ  ๒๑  เสียง ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

๕.๒ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  สมัยสามัญสมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นายวิจิตร   สงหนอง ขอให้สภาฯ ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป  และมีก าหนด 
ประธานสภา อบต. กี่วัน 
 

นายสมปอง  สะดี ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ 
สมาชิก  อบต. ม.๙ ๑-๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

นายวิจิตร  สงหนอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. สภาฯ เพื่อก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
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-๔- 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔  

ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ 
   เห็นชอบ  ๒๑  เสียง ไม่เห็นชอบ   - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

๕.๓  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

นายวิจิตร  สงหนอง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ชี้แจงต่อสภา 
ประธานสภา อบต. 
 

นายวิศาตร  แสงศรี เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
นายก อบต.น้ าผุด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลน้ าผุด อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ได้รับความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองตรังได้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กองการศึกษา หน้า ๖๖ งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เนื่องจากข้อความเดิมไม่สมบูรณ์ 
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ ใหม่ เป็น 
“- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจ านวน 4 ตัว 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า1,920x1,080pixelหรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel  
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับ
การบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) 
และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 
มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
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-๕- 
 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
 - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , 
RTSP , IEEE802.1X ได ้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
หรือ Mini SD Card  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ 
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
– ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ” 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงตามที่เสนอ 
    อนุมัติ   ๒๑  เสียง ไมอ่นุมัติ   - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 ๕.๔  ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕             
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

นายวิจิตร  สงหนอง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ชี้แจงต่อสภา 
ประธานสภา อบต. 
 

นายวิศาตร  แสงศรี เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
นายก อบต.น้ าผุด องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล
ต าบล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ 
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-๖- 
 
พ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๒๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    โครงการจิตอาสาภัยพิบัติเป็นหนึ่งในโครงการพระราชด าริที่สมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเพ่ือ
เป็นการรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร จิตอาสาภัยพิบัติ เป็นกิจกรรมอาสาพระราชทาน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และ
ที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่โดยรวมและการเข้า
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

   

ระเบียบข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

จึงขอเพ่ิมเติมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสาร 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    เห็นชอบ   ๒๑  เสียง ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ นางสาวจิราภรณ์ แก้วคง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม แจ้งเรื่อง ดังนี้   
   ๑. การก าหนดปฏิทินงานลงพื้นที่การท าแผนชุมชน (โครงการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๓) รายละเอียดจะได้ปรึกษากับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อก าหนดแต่ละหมู่บ้าน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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-๗- 
 

๒. การคัดเลือกบุคคลเพือ่รับเงินสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตรัง  ได้
คัดเลือก อบต.น้ าผุด เป็นต าบลน าร่อง คัดเลือกผู้ยากล าบากเพ่ือมอบทุน  จ านวน 
๓๐ ทุน ผู้ที่จะร่วมคัดเลือกทุนสงเคราะห์ต้องเป็น อพม. ถ้าสมาชิกที่จะเข้าร่วมการ
คัดเลือกท่านต้องสมัคร อพม.ออนไลน์ ติดต่อกองสวัสดิการสังคม 

 

 ๖.๒ นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง  ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัด อบต. แจ้งเรื่องดังนี้ 
   ๑. การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีการ
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  มีมติก าหนด
พ้ืนที่ปกปักที่จะด าเนินการคือพ้ืนที่ป่าขี้ทราย ซึ่งจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ
ปกปัก และชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนหมู่ที่ ๑ ต่อไป  ส่วนการส ารวจฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น จะด าเนินการให้ครบทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 

๒.  กิจกรรมจิตอาสาประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเลื่อนจากวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สะพานท่า
จิก เป็นกิจกรรมจิตอาสาท าฝายกั้นน้ า เพ่ือไว้ใช้ในการสูบน้ าให้บริการประชาชนที่
ขาดแคลนน้ า 
๖.๓ นายอาวุธ  ทองพราว  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง แจ้งเรื่องที่จะของบจาก
กระทรวงพลังงาน ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ า มีพ้ืนที่ท าอาคารรับแสง 
ขนาด ๔x ๕ เมตร ใช้ได้ ๒ ระบบ ขอความร่วมมือส ารวจดูและแจ้งกลับมาว่าพ้ืนที่มี
ความพร้อมหรือไม ่
๖.๔  นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง  ต าแหน่งกองการศึกษา แจ้งเรื่อง ดังนี้  
   ๑. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตระ
กร้อ และกีฬาพ้ืนบ้าน ในระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๓ แจกใบสมัครให้แล้วทุกหมู่บ้าน ขอให้สมาชิกด าเนินการสมัครในวันที่ ๒๔-
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนและภาพถ่ายด้วย ใส่ชื่อ
เฉพาะนักกีฬาที่มีตัวตนอยู่จริง 
   ๒. การรับสมัครเด็กปฐมวัย มีหนังสือสั่งการให้รับสมัครได้เพียงปีละครั้งเดียว 
ฉะนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์ คนที่ลูกครบ ๒ ขวบในปี ๒๕๖๓ ให้มาสมัครได้ 
เนื่องจากเทอม ๒ จะไม่รับสมัครแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายวิศาตร แสงศรี อบต.น้ าผุด ได้ฝายบ้านด่าน ๑ และฝายบ้านด่าน ๒  แต่ไม่สามารถให้ประชาชนใช้น้ าได ้
นายก อบต.น้ าผุด อย่างทั่วถึง ได้ใช้น้ าเพียง ๔ หมู่บ้าน  ฝากสมาชิกทุกท่านแจ้งจิตอาสาไปร่วมกันท าฝาย 
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-๘- 
 
นายคล่อง  แป้นแก้ว ขอหารือเรื่องกรณีชาวบ้านถูกตัดน้ าประปา เมื่อก่อนจะส่งรถน้ าไปให้บริการ ตอนนี้ 
สมาชิก อบต. ม.๑ บ้านไหนไม่จ่ายค่าน้ า อบต. จะไม่ส่งน้ าให้ หากมีงานศพ งานแต่งงาน จะขอน้ าไปส่ง 

หรือไม ่  
๒. กรณีมิเตอร์เสีย การเก็บค่าน้ าแบบเหมาจ่าย ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม  
๓. ปัญหาหนี้ค้างเก่าที่มีจ านวนมาก จะแก้ปัญหาอย่างไร 

 

นายวิศาตร แสงศรี ๑. ในกรณีมีงาน เช่น งานศพ งานบวช หรืองานแต่งงาน จะไปส่งน้ าให้ 
นายก อบต. ๒. มิเตอร์เสีย ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป หากพบว่ามิเตอร์เสียให้เปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนให้

ตัดมิเตอร์ 
๓. การค้างจ่าย ไม่ว่าจะจ่ายมากหรือน้อย ต้องก าหนดเวลามาจ่าย ค้างจ านวนมาก 

 ให้มาติดต่อฝ่ายจัดเก็บ เพ่ือขอผ่อนช าระ 
ฝากสมาชิกทุกหมู่บ้าน ชี้แจงในที่ประชุมให้ชาวบ้านทราบและเข้าใจตรงกัน ยกเว้น
หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการน้ าเอง 

 

นายคล่อง  แป้นแก้ว กรณีบ้านเช่า คนเก่าย้ายออกไป  แต่ค้างค่าน้ าถูกตัดมิเตอร์ คนใหม่เข้ามาอยู่จะขอ 
สมาชิก อบต. ม.๑ ใช้น้ า จะท าอย่างไร 
 

นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล เจ้าของบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าน้ าที่ค้างทั้งหมดแล้วขอใหม่ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

นายสมปอง แก้วละเอียด โครงการแต่ละโครงการ เช่น ก่อสร้างถนน ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้วมี 
สมาชิก อบต. ม.๒ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ก่อสร้างไปแล้ว ๙๑๐ เมตร เหลือ ๙๐ เมตร ยากที่ท าต่อไป 

เช่น ถนนสายทุ่งนา –บ้านด่าน เหลืออีกนิดเดียวขอฝากไว้ด้วย 

นายศราวุฒิ นุ้ยเอียด เรื่องค่าน้ าประปา  ตอนแรกที่เข้ามารับหน้าที่ มีหนี้ค้างประมาณ ๑ ล้านบาท ตอนนี้ 
สมาชิก อบต. ม.๘ เพ่ิมมาเป็นประมาณ ๑.๖ ล้าน มิเตอร์เสียมีประมาณ ๑๐ % ของทั้งหมด ถ้าแก้ไขได้ 

เปลี่ยนได้ จะท าให้รายได้เพ่ิมขึ้น ได้มากกว่าเหมาจ่าย มิเตอร์เสียก าหนดไปเลย ๑ 
เดือนต้องตัด ต้องเอาระเบียบไปจัดการ ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ฝากคนที่เก็บค่าน้ า
ด้วย ฝากจัดการให้เรียบร้อย มิเตอร์เสียให้แจ้ง 

 

นายมณเฑียร  ทองนุช น้ าประปาหมู่ที่ ๑๒ ไม่พอผลิตประปาให้ชาวบ้าน เครื่องสูบน้ าไม่ทัน ต้องขอรถน้ าไป 
สมาชิก อบต. ม.๑๒ สูบน้ ามาเติมไว้ในถังประปา 

นายสินไชย ชูสีอ่อน ถังเก็บน้ าที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน มีคนต าบลอ่ืนมาสูบน้ าไปใช้ด้วย ผมถามเค้าแจ้งว่าขอแล้ว 
สมาชิก อบต. ม.๑๒ 
 

นายวิศาตร แสงศรี ให้แจ้งคนที่มาเอาน้ าเลย ว่าไม่ได้ 
นายก อบต.น้ าผุด 



รายงานการประชุมสภา อบต. สมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปี ๒๕๖๓ วันท่ี  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
  

-๙- 

นายโรม  เยาว์ด า  แจ้งเรื่องคุณพ่อของนายสายชล ชูเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ เสียชีวิต 
รองประธานสภา 

นายสมโชค  คงแป้น การบริหารจัดการน้ า กรณีท่ีไม่จ่ายค่าน้ า ขอน าไปปรึกษากับ ผอ.กองคลัง และรอง  
ปลัด อบต. ปลัด ก่อน เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และถูกใจประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เก็บค่าน้ าของ อบต.น้ าผุด ด้วย 

นายวิจิตร สงหนอง การประชุมวันนี้ ถ้าไม่มีใครสงสัยและเพ่ิมเติมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
ประธานสภา อบต. ประชุมด้วยดี วันนี้ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา    ๑๖.๐๐  น. 

     (ลงชื่อ)    เสาวนีย์  ศรีหมอก   ผู้บันทึกการประชุม 
      (นางเสาวนีย์  ศรีหมอก) 
         เลขานุการสภา อบต. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 
    (ลงชื่อ)    คล่อง  แป้นแก้ว      ประธานกรรมการ 
             (นายคล่อง  แป้นแก้ว) 
 
    (ลงชื่อ)    สมปอง  ปานแก้ว     กรรมการ 
             (นายสมปอง  ปานแก้ว) 
 
    (ลงชื่อ)   สมปอง แก้วละเอียด    กรรมการ/เลขานุการ 
            (นายสมปอง แก้วละเอียด) 
 
    (ลงชื่อ)     วิจิตร  สงหนอง       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายวิจิตร  สงหนอง) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
 


