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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ้าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. 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. นายสายชล   ชูเพชร   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๗  
๑๓. นายสมปอง  ปานแก้ว  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๘ 
๑๔. นายศราวุฒิ  นุ้ยเอียด   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๘ 
๑๕. นายสมปอง  สะดี   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙ 
๑๖. จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙ 
๑๗. นายนูน มากแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๐ 
๑๘. นายส าเริง  สังขาว   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
๑๙. นายช านาญ  หมุนแทน  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๑ 
๒๐. นายสินไชย ชูสีอ่อน   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 
๒๑. นายมณเฑียร  ทองนุช  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 
๒๒. นางเสาวนีย์  ศรีหมอก  เลขานุการสภา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอนันต์  นุ่นแก้วสุทธิ์  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๕ (ลา) 
๒. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว   สมาชิกสภา อบต. ม.๖ (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 านงค์   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. นายสมพร  รุ่งเรือง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายสมชัย  อุทก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ 
๑๔. นายพันธ์  เกตแก้ว   สารวัตรก านัน 
๑๕. นางปราณี  เพชรทอง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 

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. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓) 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 
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-๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ๕.๑ ญัตติโอนเงินงบประมาณและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๕.๑.๑ ส านักงานปลัด 

นายวิจิตร สงหนอง ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภา อบต.   
 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ทุกท่าน 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักงานปลัด มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ส านักงาน  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

รายการโอนเพิ่ม   จ านวน  ๒ รายการ งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม  ๖๗,๓๐๐  บาท 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เครื่องส ารองไฟฟ้า  ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ ขอโอน
งบประมาณเพ่ิม ๑๕,๐๐๐ บาท  ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
๘๐๐ VA จ านวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท  

__   คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาท ี

ตั้งตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เหตุผล  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาทดแทนเครื่องเก่าที่ช ารุด
แล้ว และเพ่ือป้องกันไฟกระชากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ ขอโอนงบประมาณเพ่ิม ๕๒,๓๐๐ บาท  
ค าชี้แจง  เพ่ือจ่ายดังนี้ 
 -ตู้เหล็กบานเปิด จ านวน ๗ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๘๐๐ บาท   เป็นเงิน ๒๖,๖๐๐ บาท 
 -ชั้นวางของเอนกประสงค์ จ านวน ๑ ตู ้ ราคาตู้ละ ๘,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท 
 -ตู้เอกสารแบบกระจก  จ านวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 
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-๔- 
 

 -ตู้ตั้งแฟ้ม  ๔ ชั้น   จ านวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๔,๒๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๔,๒๐๐ บาท 

ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ในงานราชการ ซึ่งจัดหาตามราคาท้องตลาดอย่างประหยัด 

เหตุผล  ส านักงานปลัด มีความจ าเป็นต้องใช้ตู้เก็บเอกสารเพ่ือจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบ และใช้ในการเก็บเอกสารตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แต่ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 

รายการโอนลด     แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต. ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน ๑๐๖,๖๓๔ บาท โอนลด ๖๗,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๙,๓๓๔ บาท 

 เหตุผล  โครงการดังกล่าว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว มีงบประมาณเหลือจ่าย แต่ไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้อีก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑   ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

นายวิจิตร  สงหนอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสภาฯ เพื่ออนุมัติการขอโอนงบประมาณของส านักงานปลัด หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่เสนอได้   
   อนุมัติ   ๒๐  เสียง   ไม่อนุมัติ   ๑  เสียง   งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

๕.๑.๒ กองการศึกษา 
 

นายวิจิตร   สงหนอง ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาชี้แจง 
ประธานสภา อบต.   
 

นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๒ รายการ 
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-๕- 
 

๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท ขอโอนงบประมาณเพ่ิม ๖๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณหลังโอน๑๒๐,๐๐๐ บาท  

เหตุผล  เพ่ือใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าผุด 
๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภท

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๖ เครื่อง เป็น
เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผล  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
รายการโอนลด  จ านวน ๑ รายการ  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๐๘๓,๒๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ๕๓๔,๘๘๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
งบประมาณ ๔๕๙,๘๘๐ บาท 
 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ แผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าผุด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายไว้ 
๖๐,๐๐๐ บาท 
ข้อความเดิม 
“- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจ านวน 4 ตัว 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
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  



รายงานการประชุมสภา อบต. สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
  

-๖- 
 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- 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” 
 

ข้อความใหม่  “เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิตอล เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของส านักงบประมาณ และตาม
หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ รายละเอียดตาม
ขอบเขตงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  
ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายวิจิตร  สงหนอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. สภาฯ เพ่ืออนุมัติการโอนงบประมาณและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองการศึกษา หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียด 
งบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา ตามท่ีเสนอ 

   อนุมัต ิ ๒๑  เสียง ไมอ่นุมัติ   - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

นายอาวุธ ทองพราว โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต าบลน้ าผุด ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองช่าง น้ าผุด จะจัดท าโครงการเสนอของบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน จ านวน  ๔ ประเภทโครงการ  คือ 
๑. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบสูบน้ าประปา จ านวน ๕ แห่ง  :ซึ่งจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และเป็นพลังงานทางเลือก ได้แก่ 
๑.๑ หน่วยบ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ 
๑.๒ หน่วยบ้านไสขุดหิน หมู่ที่ ๙ 
๑.๓ หน่วยควนยูง  หมู่ที่ ๓ 
๑.๔  หน่วยควนดินแดง  หมูท่ี่ ๔ 
๑.๕  หน่วยห้วยหรั่ง   หมู่ที่ ๓  

๒. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร (น้ าบนดิน) จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ หนอง
ชุมแสง หมู่ที่ ๔  นบนายเส้ง หมู่ที่ ๖ คลองใหญ่ หมู่ที่ ๕ เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า
ของเกษตรกร 

๓. โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

๔. โครงการเพื่อบ้านพักอาศัยโซลาโฮม พื้นท่ีหมู่ที่ ๒  หมู่ที่ ๑๒  ติดปัญหาเรื่องการ
อนุญาตใช้ที่ดิน ต้องได้รับอนุญาตจากป่าไม้ 

จึงน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท า
โครงการดังกล่าว 

 

นายวิจิตร  สงหนอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. สภาฯ เห็นชอบการด าเนินโครงการ หรือไม่ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ 
   เห็นชอบ  ๒๑  เสียง ไม่เห็นชอบ   - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  

นายคล่อง  แป้นแก้ว เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง  บริเวณหน้าวัดน้ าผุด โรงเรียนวัดน้ าผดุ ไฟดับเกือบหมดแล้ว  
สมาชิก อบต. ม.๑ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขอฝากให้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วย 
 

นายอาวุธ ทองพราว แขวงการทางห้วยยอด เป็นผู้รับผิดชอบ ได้ประสานไปแล้ว แต่ไม่ได้รับค าตอบ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   
 

นายวิศาตร แสงศรี ๑. เรื่องแหล่งน้ า หมู่ที่ ๔ ชาวบ้านน าบัวมาปลูก ตอนนี้น้ าแห้ง กอบัวลุกลามไปทั่ว 
นายก อบต.น้ าผุด ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน  ฝากสมาชิก อบต. น าเสนอกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือขอมติจะ 

ให้ท าลายหรือไม่ จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๒. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง อบต.จะท าหนังสือประสานแขวงการทางห้วยยอดอีกครั้ง 
ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน ในการดูแลของ อบต. ชุดเก่าท่ีช ารุดแล้ว จะรื้อหมด 
ติดตั้งใหม่ เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ดีกว่า และประหยัดไฟกว่า แต่ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก จะทยอยเปลี่ยนให้ 

นางสุมาลี  จ านงค์ ประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพ ที่ดูแลมา ๒ ปีกว่า  พบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 
รองปลัด อบต.  เกินร้อยละ ๕๐  ไม่มี พรบ. ท าให้ผู้บาดเจ็บต้องจ่ายเงินเอง บัตรประกันสังคม บัตร 

ทอง จะใช้ได้เมื่อวงเงินใน พรบ.หมด  ฝากแจ้งชาวบ้านให้ท า พรบ. 
 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง ๑. เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ผู้ว่าราชการ 
หัวหน้าส านักปลัด จงัหวัดตรัง จึงใช้อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ยกเว้น
การจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น .ในส่วนของโครงการ
ตามแผนชุมชน ตอนนี้ อบต.น้ าผุด ยังไม่ได้รับแผนชุมชนของทุกหมู่ ขอให้เร่ง
ด าเนินการส่งให้งานนโยบายและแผนด้วย 
๒. อบจ.ตรัง ท าหน้ากากผ้ามามอบให้สมาชิกน าไปให้ชาวบ้านที่ต้องการเพ่ิมเติม 
และส่งคืนใบเซ็นรับภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานปลัด 
๓. เรื่องเจลล้างมือที่ได้น าไปมอบให้ชาวบ้านแล้ว หากมีความต้องการเพ่ิมมาเบิกได้ 
และกรณีมีกิจกรรมในชุมชน ก็สามารถมาเบิกเจลล้างมือไปใช้ได้  

นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีบ ารุงท้องที่ ถึงแม้มีการเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี  
ผู้อ านวยการกองคลัง ๒๕๖๒ เป็นต้นไป แต่คนที่ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ให้รีบมาช าระให้เรียบร้อย 
 

นางสาวจิราภรณ์ แก้วคง ศูนย์พัฒนาครองครัวต าบลน้ าผุด ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ จาก พมจ.  
ผอ.กองสวัสดิการฯ และได้เซ็นสัญญาไปแล้วนั้น บัดนี้ พมจ.ขอยกเลิกการอุดหนุนงบประมาณดังกล่าว 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 



รายงานการประชุมสภา อบต. สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันท่ี  ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
  

-๙- 

 

นายอาวุธ  ทองพราว การก่อสร้างถนนสายควนยูง ได้ผู้รับจ้างแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง แจ้งมาว่าจะด าเนินการต่อในหมู่ที่ ๘ ผิวจราจร ๖ เมตร จึงให้สมาชิกด าเนินการเรื่อง

การอุทิศท่ีดินให้เรียบร้อย 

นายวิจิตร สงหนอง การประชุมวันนี้ ถ้าไม่มีใครสงสัยและเพ่ิมเติมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
ประธานสภา อบต. ประชุมด้วยดี  ขอบคุณตัวแทนผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุม 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 
 


