
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันอังคารที่  30  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ 
2. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ 
3. นายประทุม   เกษาแสง    ส.อบต. หมู่ที่  ๑  
4. นายสมนึก  พันธ์เดช    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
5. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
6. นางสมหมาย ขำสะอาด    ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
7. นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร    ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 
8. นายจรัญ  ทิวาวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
9. นายสมบูรณ์  สุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔ 
10. นายสมบัติ  กองนึก    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
11. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
12. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
13. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
14. นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
15. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
16. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
17. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
18. นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
19. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
20. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
21. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
22. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
23. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
24. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
25. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
26. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
2. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  7 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานะชัย  สุนันตา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. นายประหยัด  พัดลม   รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
3. นายณรงค์ชัย จุลอำพันธ์  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
4. นางสาวนพศร   ศรีชัย   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
5. นางสาวกิติมาภรณ์  คงชาญแพทย์  หัวหน้าสำนักปลัด 
6. นายโยธิน  ปานช้าง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวสุวารี ว่องไพกุล   ผู้อำนวยกองคลัง 
8. นางสาวสุภาวดี  สังข์กลาง  นักจัดการงานทั่วไป 
9. นายสำอางค์ ช่วยสัตว์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
10. นายอดุลย์ หวังกุศล   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
11. นางสมคิด ล่องลี   หมู่ที่ 17 
12. น.ส.สุจิตตรา ฆ้องตอ   หมู่ที่ 17 

 
เปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 
 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ทำการ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ
องค์ประชุม ประธานสภาจึงได้ให้สัญญาณเพ่ือเรียกสมาชิกสภาฯ อบต.วังม่วง เข้าห้อง
ประชุม โดยมี นายประเทือง  มานะกุล เป็นประธานในการประชุม และได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม 

      
นายประเทือง  มานะกุล -สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ  สมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงทำการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล            
วังม่วง ในวันอังคารที่  30 เมษายน  2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ต่อไปขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

1 เรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน 
 

นายมานะชัย  สุนันตา  - ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 
นายก อบต.วังม่วง  ณ เทศบาลตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ถือว่าประสบความสำเร็จ 
     เรียบร้อยเป็นอย่างดี 
 
นายประเทือง  มานะกุล -ในการไปศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้น หวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประธานสภาฯ   ในการนำมาพัฒนาหมู่บ้าน และในชีวิตประจำวันของสมาชิกทุกท่าน   
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    -ขอแนะนำในหมู่ที่  9 ที่มีน้ำท่วมขังทุกปี ขอให้ช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน            

จะดำเนินการทำแบบระบบปิด หรือระบบเปิดก็ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพ้ืนที่  หรือจะใช้ขุดบ่อโพงแบบสมัยอดีตเพ่ือช่วยในการไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

 
นายมานะชัย  สุนันตา -ขอเพ่ิมเติมในเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินทางอบต.วังม่วงจะดำเนินการจัดทำในพ้ืนที่ 
นายก อบต.วังม่วง  อบต.วังม่วงเพ่ือนำร่อง และในส่วนของหมู่บ้านให้สมาชิกแต่ละหมู่สำรวจว่าส่วน

ใดเหมาะแก่การทำธนาคารน้ำใต้ดิน หากประสงค์ที่จะจัดทำให้ท่านมาขอรถตัก
หน้าขุดหลังกับทางอบต.วังม่วง ได้เลยเพ่ือช่วยลดน้ำท่วมขังในชุมชน 

    -ในส่วนธนาคารน้ำใต้ดินยังสามารถนำมาใช้กับการเกษตรได้ เช่น ทำธนาคารน้ำ
ใต้ดินในไร่อ้อย  

 
2. เรื่อง กิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

 
นายประเทือง มานะกุล - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
ประธานสภา ฯ  2562 โดยเข้าร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน  100 ต้น วันที่ 3  พฤษภาคม 2562   
    เวลา 09.00 น. 
  
น.ส.สุภาวดี  สังข์กลาง -เพ่ิมเติมในส่วนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช           
นักจัดการงานทั่วไป พิธีบรมราชาภิเษก ของอบต.วังม่วง  เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลง  
    กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่  4 -6   
    พฤษภาคม 2562  มีจำนวน 5 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 -6 พฤษภาคม  
    2562 ดังนี้ 
    

1. กิจกรรมการตกแต่งอาคารสถานที ่เช่น ผูกผ้าประดับพระบรมพระฉายาลักษณ์ 
2. กิจกรรมจัดนิทรรศการ ทางอำเภอแจ้งจัดร่วมกับเทศบาล 
3. กิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับบริเวณถนน โดยเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปร่วม

กิจกรรม “ถนนสวย” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก (ถนนสายหมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ) 

4. กิจกรรมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปทำความสะอาดและปรับปรุง “คลอง
สวย” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

5. กิจกรรมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปร่วมทำความสะอาดและปรับปรุง 
“สวนสาธารณะสวย” เฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก (น้ำตกสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ) 
 

3. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนงดค่าไฟฟ้ากับ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศไทย เอกสารดังนี้ 

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า  
         - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา 
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          - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออก 
ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ 

  เพ่ือการรักษาพยาบาล 
          - หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขาย 
  ไฟฟ้า หรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า 
           - ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้ 
  มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

 
นายมานะชัย  สุนันตา -เมื่อครั้งไปประชุมจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและ
นายกฯ   บุคลากรในองค์กรดำเนินการสมัครจิตอาสาทุกท่าน โดยสามารถสมัครได้ ณ อำเภอ              
    วังม่วง 
 
นายประเทือง  มานะกุล -แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ขอให้สมาชิกทุกท่านศึกษาพระราชบัญญัติ สภาตำบลและ
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง 
    กรณบดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ ๔ รัชกาล 
    ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร มีพระราช 
    โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย 
    สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 
    พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ 
    รัฐสภา ดังต่อไปนี้  
    มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
    บริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ”  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตำบล             
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

    “มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ประกอบด้วยสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่ง 
    เลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วน   
    ตำบลนั้น ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการ 
    ทะเบียนราษฎร ไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อ 
    รวมกันแล้วจะมีราษฎร ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจำนวนราษฎร 
    ดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
    ตามวรรคสองให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการและประกาศ ให้ประชาชนทราบภายใน 
    วันที่  ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่ เป็นการเลือกตั้งแทน                  
    ตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้  
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    ในการเลือกตั้ง ครั้งสุดท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้  
    เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อายุของ 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ”  

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๔๕/๑ และมาตรา ๔๕/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “มาตรา ๔๕/๑ 
องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การ  บริหาร
ส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหกคน (๒) ในกรณีที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละสามคน (๓) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละสองคน  
-ในส่วนของพรบ.ฉบับใหม่นี้ขอให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม กระผมขออธิบายให้ทราบ
แค่บางส่วน 

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต .วังม่วง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
  ครั้งที่  2 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

 
นายประเทือง มานะกุล -กระผมขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พิจารณารายงานการ ประชุมสมัย             
ประธานสภาฯ  วิสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  2 ประจำปี 2562 ลงวันที่  14 กุมภาพันธ์   ๒๕๖2 
    -หากสมาชิกท่านใด เห็นควรแก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมฯ ขอให้แจ้งต่อที่    
    ประชุม หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม 
 
ที่ประชุม   - มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงสมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562  เป็นเอกฉันท ์
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่อง โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น 
(กลุ่มบ้านนายฉวี ถึง กลุ่มบ้านนายจำนง) หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด 
 

นายประเทือง  มานะกุล -เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง รายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
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นายมานะชัย  สุนันตา  - เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งเป็น       
นายก อบต.วังม่วง  รายการใหม่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ 
     องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 และ 
     ฉบับที่ 3)  ข้อ 27 ได้กำหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
     ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
     โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  
     หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภครายการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง (สายกลุ่ม
บ้านนางฉวี ถึงบ้านนายจำนงค์) หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ตั้งไว้ 
440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง (สายกลุ่ม
บ้านนางฉวี ถึงบ้านนายจำนงค์) หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด  
กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,006 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เสริมผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 5 ,040 ตารางเมตร ตาม
แบบกองช่าง อบต.วังม่วง (กองช่าง)  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ข้อ 27 เห็นควร
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็น
รายการใหม ่

     
นายกรี  แก่นสลุง   -ในส่วนของโครงการถนนหมู่ที่ 6 ปัจจุบันเป็นถนนดินซึ่งได้รับความลำบากใน
สมาชิกหมู่ท่ี 6   การสัญจรไปมาของประชาชนในหมู่บ้าน จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ 
     ช่วยเหลือในการแก้ไขถนนเส้นดังกล่าว 
 
นายประเทือง  มานะกุล  -ในส่วนโครงการนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบตรวจความถูกต้อง และมีสมาชิก
ประธานสภาฯ   ท่านใดสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่านใดสงสัยสอบถามขอมติ  
     รับรองการการโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งเป็น    
     รายการใหม่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง (สาย 
     กลุ่มบ้านนางฉวี ถึงบ้านนายจำนงค์) หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ขอมติโดย  
     การยกมือเชิญครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  28 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
ประชุม    -เห็นชอบ และรับทราบ 
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ประธานสภาฯ   พักการประชุม  เวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
เริ่มเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายประเทือง  มานะกุล  -ในส่วนระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
 
    4.1 เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

 
นายบรรเลง  ชัยสุวรรณ -ในส่วนของหมู่ที่ 17 ได้มีไฟฟ้าตกบ่อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน 
สมาชิกหมู่ท่ี 17   ทั้งในครัวเรือน และเชิงทางด้านการเกษตรนั้น  กระผมมีความสนใจในเรื่องของ

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน จึงขอปรึกษาหารือกับสมาชิกทุกท่านว่า
ถ้าจะเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ทราบประโยชน์ วิธีการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ข้อดี ข้อเสีย และการติดตั้งของโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในครัวเรือน และทางการเกษตร
นั้น ทุกท่านเห็นเช่นไร 

 
นายประเทือง  มานะกุล  -จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นในส่วนของโซล่าเซลล์เหมาะกับชุมชนที่หางไกล 
ประธานฯ     ไฟฟ้า และการลงทุนติดตั้งแต่ละครั้งอาจจะพบกับต้นทุนการติดตั้งราคาสูง 
      กว่าไฟฟ้าปกติ  แต่ก็มีข้อดี เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า คือ ไฟฟ้าไม่ตก และถ้าติดตั้งก็ 
      จะสามารถใช้ได้มากถึงสิบปีขึ้นไป 
 
นายสมชาย  คล้ายเพชร -ที่ผมพอทราบข้อมูลมาลงทุน 50,000 – 60,000  บาทอยู่ได้ประมาณ 10 ปี 
สมาชิกหมู่ท่ี 3   คุม้ต่อการทำเกษตรผมจึงอยากศึกษาในการติดตั้งโซล่าเซลล์เช่นกัน 
 
นายบรรเลง  ชัยสุวรรณ -ในส่วนของอาจารย์ที่จะมาบรรยายการตั้งตั้งโซล่าเซลล์นั้น ผมพอจะมีอาจารย์ 
สมาชิกหมู่ท่ี 17   ที่มาบรรยายในเรื่องนี้ฟรี ถ้าทุกท่านให้ความสนใจ จะได้เชิญท่านมาบรรยาย 
    ในเรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์ และมีอุปกรณ์ติดตั้งจำหน่ายให้พร้อมด้วย 
 
นายประเทือง  มานะกุล -สรุปหากทุกท่านสนใจในการบรรยายการติดตั้งโซล่าเซลล์ตามที่  คุณบรรเลง  
ประธานฯ    ชัยสุวรรณ สมาชิกหมู่ที 17  ที่เสนอมานั้น ให้ดำเนินจัดทำหนังสือเชิญอาจารย์

และแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ หากได้กำหนดวันในการบรรยายเรียบร้อยแล้วให้
แจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ  

     
ที่ประชุม    -รับทราบ 
 
นายประเทือง  มานะกุล   -สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
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