
รายงานการประชุมสภา อบต. ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 

  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๖ 

วันท่ี ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด 

 

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

 

ผูเขาประชุม 

๑. นายสุวร  ศรีสุข   ประธานสภา  อบต. 

๒. นายวิรัตน  วิเชียร   รองประธานสภา  อบต. 

๓. นายคลอง   แปนแกว   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑ 

๔. นายวันชัย เงินแดง     สมาชิกสภา อบต. ม.๑  

๕. นายสมปอง  แกวละเอียด  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๒ 

๖. นายสมคิด  หนูเหมือน  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๓ 

๗. นายศิวกร  ดวงผุด   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๓ 

๘. นายสุธน   สงช ู   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๔ 

๙. นายเชิดชัย  เพ็งลํา   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๔ 

๑๐. นางจิระพร   ปานทอง  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๕ 

๑๑. นายเจริญ  แกวผุด   สมาชิกสภา อบต. ม.๕   

๑๒. นายสมพงษ  จันมัด   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๖ 

๑๓. นายวิจิตร  สงหนอง   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๖ 

๑๔. นายสายชล   ชูเพชร   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๗ 

๑๕. นางเสาวนีย  ศรีหมอก  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๗ 

๑๖. นายสมปอง  ปานแกว  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๘ 

๑๗. นายสมปอง  สะดี   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙ 

๑๘. นายอรินทร  คงบัน   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙  

๑๙. นายโรม เยาวดํา   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๐ 

๒๐. นายนูน มากแกว   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๐ 

๒๑. นายประกิจ  หนูจีด   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๑ 

๒๒. นายโสทร  เยาวกุล   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 

๒๓. นางโสรญา ชวยชะนะ  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 

๒๔. นายสมนึก  สงคง   เลขานุการสภา  อบต. 

ผูไมมาประชุม 
- 



รายงานการประชุมสภา อบต. ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
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ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวิศาตร   แสงศรี   นายก อบต.  

๒. นายอุดม   จันสุข   รองนายก  อบต. 

๓. นายวิชาญ  แกวลาย     รองนายก  อบต. 

๔. นางสาวพรทิพย   เสนี  เลขานุการนายก  อบต. 

๕. นางเยาวลักษณ  รัตนะ  ปลัด อบต.  

๖. นางสุมาลี  จํานงค   รองปลัด อบต.  

๗. นางสาวศรัณยรัชต ไวกิจการณ ผูอํานวยการกองคลัง  

๘. นายอาวุธ  ทองพราว   หัวหนาสวนโยธา  

๙. นางสาวกรกานต ตะมัง  หัวหนาสวนการศึกษา  

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอม นายสุวร ศรีสุข ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด กลาวเปด

การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

๑.๑  แนะนําตัวเจาหนาท่ีมาใหม ๒ ทาน 

      ๑. นายฐานุพัทธ เวชเตง ตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล สังกัดสํานักงานปลัด 

ยายมาจากเทศบาลนครสุราษฎรธานี  

      ๒. นางสาววันทนา พุดดวง ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล สังกัดกองคลัง 

๑.๒  เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังจัดอบรมเผยแพร

ความรูกฎหมายเลือกตั้งทองถ่ิน กอน ๖๐ วัน กอนครบวาระการดํารงตําแหนงสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ขอเชิญผูสนใจเขารวมโครงการ ณ หองประชุมศาลา

เอนกประสงคเทศบาลนครตรัง วันพุธท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ขอประชาสัมพันธใหประชาชนและผูนําทราบท่ัวกัน 

๑.๓ เรื่องรับสมัคร กกต. อบต.น้ําผุด ระหวางวันท่ี ๘-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมัคร

ไดท่ี อบต.น้ําผุด สํานักงานปลัด ในวันและเวลาราชการ ฝากประชาสัมพันธใหดวย 

หลักฐานการสมัครและคุณสมบัติ 

 - รูปถาย ขนาด ๒ นิ้ว ไมสวมแวนตาดํา  

 - สําเนาบัตรและทะเบียนบานพรอมตัวจริง  

 - ใบรับรองแพทย  

 - คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุ ๓๐ ปข้ึนไป ไมดํารงตําแหนงทางการเมือง  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 (สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๖)  
 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแกไขดังนี้ 

หนา ๑  ชื่อ นายวิรัตน อันตรัตน  แกไขเปน นายวันชัย เงินแดง 

หนา ๕ ชื่อ นายสมปอง สะดี แกไขเปน นายสมปอง ปานแกว 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม  

 ๓.๑  พิจารณา(ราง) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด ชี้แจง  
 
 

นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลน้ําผุด ขอเสนอ(ราง) 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

น้ําผุด เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และประกาศใชตอไป ขอใหพิจารณาตาม

รายละเอียดท่ีนําเสนอ 

ประธานสภา อบต. แกหนา ๓๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ถนนลาดยาง ทางเทา ๑.๑  

จํานวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ จากเดิม ๖๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท เปน 

๕๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท  

 แกหนา ๔๓ โครงการท่ี ๑๒  น้ําตกหวยครง  เปน หวยครก  

 แกหนา ๕๓ โครงการท่ี ๗๗ หมูท่ี ๘,๒,๑๐ เปนหมูท่ี ๘ ,๓,๑๐  
 

นายสมคิด หนูเหมือน เรียนประธานสภา นายก อบต. ผมสงสัยหนาท่ี ๑๙ ขอท่ี ๑๐ เรื่องคาใชจายในการ  

ส.อบต. ม.๓ เดินทางไปราชการของพนักงานสวนทองถ่ิน ตั้งมากเกินไป  
 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจง  
 

นางเยาวลักษณ รัตนะ คาใชจายการเดินทางไปราชการของคนในองคกรทุกฝาย ท้ังฝายการเมืองและฝาย  

ปลัด อบต. ประจํา รวมประมาณ ๗๐ คน เชนคาท่ีพัก คายานพาหนะ คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  
 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญคุณวิจิตร สงหนอง สมาชิก อบต. หมูท่ี ๖  
 

นายวิจิตร สงหนอง เรียนประธานสภา ขอแกหนา ๔๘ โครงการท่ี ๔๒ ถนนลาดยางสายหวยวา –น้ําผุด 

เปน หวยวา – นาพรุ  

ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมอีกบาง หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุมสภา อบต.

น้ําผุด วาจะเห็นชอบ(ราง) แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หรือไม  
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ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ(ราง)แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙๗-๒๕๕๙) ใหประกาศใชเปน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)   ได   ดวยมติ เห็นชอบ ๒๓ เสียง 

  ไมเห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  ๑ เสียง  
 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายก อบต.น้ําผุด  
 

นายก อบต. ผมขอขอบคุณ ส.อบต. กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน ตลอดถึงเจาหนาท่ี
ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือจัดงานกิจกรรมหาเงินใหชมรมผูสูงอายุตําบลน้ําผุด 
ยอดเงิน ๑๖๐,๙๔๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเการอยสี่สิบบาทถวน) ปหนาจัดงาน
รวมหาทุน ใหกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส และคนพิการ ผมขอขอบคุณ
ดวยความจริงใจ  อีกครั้ง 

  

ประธานสภา อบต. ทานรองอุดม จันสุข ฝากประชาสัมพันธงานทอดผาปาสํานักสงฆหวยเร็จ วันท่ี ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๖  สําหรับการประชุมวันนี้ ถาไมมีทานใดรวมพูดคุยและไมสงสัยแลว

ขอขอบคุณทุกทาน ขอปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 

 

      (ลงชื่อ)      สมนึก สงคง           ผูบันทึกการประชุม  

       (นายสมนึก  สงคง)  

       เลขานุการสภา อบต.  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมแลว ถูกตอง 

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

     (ลงชื่อ)      โสทร  เยาวกุล      ประธานกรรมการ  

                (นายโสทร  เยาวกุล)  

 

     (ลงชื่อ)       สมปอง ปานแกว       กรรมการ  

      (นายสมปอง  ปานแกว)  

 

     (ลงชื่อ)    จิระพร  ปานทอง    กรรมการ  

      (นางจิระพร  ปานทอง) 


	ผู้ไม่มาประชุม

