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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป 2563 

วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

................................................ 

รายชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช   ศรีสุนทร ประธานสภา อบต.แกงโสภา วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช ศรีสุนทร 

2 นายฉลวย บุญอาจ รองประธานสภา อบต.แกงโสภา ฉลวย  บุญอาจ 

3 นางนกแกว   นออุน เลขานุการสภา อบต.แกงโสภา นกแกว  นออุน 

4 นายอุทัย   โพธิกุล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 อุทัย   โพธิกุล 

5 นายบุญธรรม กุลคง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 บุญธรรม  กุลคง 

6 นายสนธยา ธีระ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 สนธยา  ธีระ 

7 นายสุนันท วาสุชาต ิ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 สุนันท  วาสุชาต ิ

8 นายแหลม ขันตมิีตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 แหลม  ขันตมิีตร 

9 นางบัวเรียน บัวสี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 บัวเรียน  บัวส ี

10 นายอาทิตย จันตะสา สมาชิกสภา ฯ หม ูท่ี 5 อาทิตย  จันตะสา 

11 นายประจวบ พรมรักษา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 ประจวบ  พรมรักษา 

12 นายปญญา ตุมโฮม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 ปญญา  ตุมโฮม 

13 นายสมบูรณ จํารูญ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 สมบูรณ  จํารูญ 

14 นายสะพรั่ง อมดวง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 สะพรั่ง  อมดวง 

15 นายเขียน สีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 เขียน  สีสวัสดิ์ 

16 นายสมศักดิ์ มีไผขอ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 9 สมศักดิ์  มีไผขอ 

17 นายสมชาย มาเขียว สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี 9 สมชาย  มาเขียว 

18 นางพิมล ทองรัตน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 พิมล  ทองรัตน 

19 นายอําพล อมกระโทก สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 10 อําพล  อมกระโทก 

20 นางนิภา สาศิร ิ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 นิภา  สาศิริ 

21 นายประสทิธิ์ ทองเลี่ยน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 11 ประสิทธิ์  ทองเลี่ยน 

22 นายเทอญ แสนวันนา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 12 เทอญ  แสนวันนา 

 

สมาชิกท่ีไมมาประชุม 

 - 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ เอียดวุน ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ี  

นายก อบต.แกงโสภา 

วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ  เอียดวุน 

2 นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ หัวหนาสํานักปลัด - 

3 นายครองฤทธิ์ บุญอินทร ผูอํานวยการกองชาง ครองฤทธิ์   บุญอินทร 

4 นางนันทัชพร ม่ันเหมือนปอม ผูอํานวยการกองคลัง นันทัชพร  ม่ันเหมือนปอม 

5 น.ส.วริยา บุญมี หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป วริยา  บุญมี 

6 นางพัชรธนรัศ จิตรสุวัณเณศวร หัวหนาฝายกอสราง พัชรธนรัศ  จิตรสุวัณเณศวร 

7 นางสาวศิริรัตน จันทรรักษ หัวหนาฝายปองกันฯ ศิริรัตน  จันทรรักษ 

8 นางสาวเกศริน สวนบุญ หัวหนาฝายการเงิน เกศริน  สวนบุญ 

9 นางสาวนารีรัตน กันธ ุ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา นารีรัตน  กันธ ุ

10 นางวิไลลักษณ อินอภัยพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิไลลักษณ  อินอภัยพงษ 

11 นายวีระเชษฐ ฉิมสา นายชางสํารวจ วีระเชษฐ  ฉิมสา 

12 นางสาวทิพวรรณ พรมมาอินทร ผูใหญบาน หมูท่ี 13 ทิพวรรณ  พรมมาอินทร 

13 นายวิเชียร ศรทรง หัวหนางานสวนปาเขากระยาง วิเชียร  ศรทรง 

14 นางสาวจรรยา หลาตะ ผูชวยงานสวนปาเขากระยาง จรรยา  หลาตะ 
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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป 2563 

วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

……………………………………. 

เม่ือถึงเวลา  09.34  น.  นางนกแกว  นออุน  เลขานุการสภา อบต.แกงโสภา  ตรวจสอบลายมือชื่อ

สมาชิกผูเขาประชุม เม่ือเห็นวามีสมาชิกมาประชุมครบ จํานวน 22 คน จึงเชิญสมาชิกเขาหองประชุม  โดยมี 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป  พ.ศ.2563 

…………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา สมัยสามัญ 

สมัยท่ี 3/2563  เม่ือวันท่ี  24  สิงหาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติเพ่ือทราบ 

- รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหาร ประจําปงบประมาณ 2563  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณารางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุม 

      และการปรึกษาของสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

4.2 พิจารณาใหความเห็นชอบกรณีสํานักงาน กสทช. ขออนุญาตเขาทําประโยชน      

      ในเขตพ้ืนท่ีปา 

4.3 พิจารณาใหความเห็นชอบกรณีงานสวนปาเขากระยาง ขอใชประโยชนพ้ืนท่ีของ

สวนงานปาเขากระยาง ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 20 แหง

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือขอใช

ประโยชนเปนพ้ืนท่ีปลูกสรางสวนปา 

4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบกรณีวัดพระพุทธบาทเขานอยเจริญธรรม ขอใช

ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติเขากระยางเพ่ือสรางวัดพระพุทธบาทเขานอย

เจริญธรรม  หมูท่ี  13  บานใหมเขานอย 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

…………………………………………… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.47  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ   

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร สวัสดีทานสมาชิกสภา ทานปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ี นายก อบต. หัวหนา

สํานักปลัด ผูอํานวยการกองคลัง  ผูอํานวยการกองชาง และเจาหนาท่ี อบต. 

ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในวันนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  4/2563  

ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา  ไดกําหนดวาระการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  ระหวางวนัท่ี  1 – 15  พฤศจิกายน  2563  จึงไดนัดประชุมใน

วันนี้ วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2563 

 ท่ีประชุมสภา รับทราบ 

วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ เอียดวุน   เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทานครับ ในระเบียบวาระนี้มีเรื่องแจงท่ี

ประชุมสภา  จาํนวน  1  เรื่อง  เปนเรื่องขอแนะนําพนักงานสวนตําบลท่ีเพ่ิงโอนมา  

จํานวน  2  ทาน  ดังนี้ 

1. นางนันทัชพร  ม่ันเหมือนปอม  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  ยายมาเม่ือ

วันท่ี 16 ตุลาคม 2563  จากองคการบริหารสวนตําบลยางขาว  อําเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค 

2. นายวีรเชษฐ  ฉิมสา  ตําแหนง  นายชางสํารวจ  ยายมาเม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  

2563  จากองคการบริหารสวนตําบลนาขุม  อําเภอบานโคก  จังหวัดอุตรดิตถ 

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา  สมัยสามัญ 

สมัยท่ี  3/2563  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี  24  สิงหาคม  2563    

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร ตามท่ีไดสงรายงานการประชุมสภา อบต.แกงโสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 

3/2563  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี 24  สิงหาคม  2563  ไปใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานได

ตรวจดูเปนการลวงหนาแลวนั้น มีสมาชิกทานใดเห็นวามีขอความใด ขาดตกบกพรอง

ในสาระสําคัญ หรือไม  (ใหเวลาสักครู)     

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2563  ครั้งท่ี  2  เม่ือวันท่ี 24  

สิงหาคม  2563  จํานวน  21  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเพ่ือทราบ   

- รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร ในระเบียบวาระท่ี 3 นี้ เปนญัตติเพ่ือทราบ โดยฝายบริหาร ทานปลัด อบต.

ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต. ไดเสนอไว   รายละเอียดขอเชิญทานปลัดครับ   

วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ เอียดวุน    เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ในระเบียบวาระนี้เปนเรื่อง

รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารตามท่ีไดแถลงนโยบายตอสภา อบต.แกงโสภา 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที ่

นายก อบต.แกงโสภา) 

(ประธานสภาฯ) 

(ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที่ 

นายก อบต.แกงโสภา) 
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ถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ขอ 58/5 ไดระบุใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเปนประจําทุกป ซ่ึงการรายงานผลการปฏิบัติงานนี้เปนการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติ

มาใหกับสมาชิกทุกทานไดรับทราบ รวมถึงพ่ีนองประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน ซ่ึงตามท่ี

นายสุพล  เห็นโสภา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา ไดแถลงนโยบายการ

บริหารงานตอสภาองคการบรหิาร สวนตําบลแกงโสภา ในคราวการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแกงโสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2554  ไวนั้น 

โดยขาพเจา วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ  เอียดวุน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา ไดดําเนินการบริหารราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลแกงโสภา ไดยึดหลักความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก

ในการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินไปสูเปาหมายได

อยางสมบูรณและเจริญกาวหนายิ่งข้ึน บัดนี้วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ  เอียดวุน  ปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา ขอรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวในรอบ 1 ป ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ขอ 58/5   ดังตอไปนี ้ 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน   แบงออกเปน 

   1.1 ถนนภายในเขตตําบลจะไดรับการกอสราง  พัฒนา  และปรับปรุงใหประชาชน

สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก  ปลอดภัย  โดยจัดลําดับความสําคัญของการ

แกปญหาไวในแผนปฏิบัติการ   ตามความตองการของประชาคม   และภายใต

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล    พรอมกับประสานขอความรวมมือขอรับ

การสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีจํานวน 38  

โครงการ ดังนี้ 

โครงการท่ีจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป  จํานวน  16  โครงการ 

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 (กลุมบานนายเทพ)  

ตําบลแกงโสภา   

2) โครงการวางทอระบายน้ํา (ถนนทางเขาหมูบาน) หมูท่ี 3 บานหวยพลู  

ตําบลแกงโสภา   

3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 (สายหลังคลองใสไก)  

ตําบลแกงโสภา   

4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 (สายบานนายสมพุฒ   

แกวผาบ)  ตําบลแกงโสภา   

5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 5 (สายนาโคก)   

ตําบลแกงโสภา      

  6) โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูท่ี 6 (สายกลางนา) ตําบลแกงโสภา   
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 7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 (ซอยสาวนอย บานตาออด)   

         ตําบลแกงโสภา   

 8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 8 (สายหลังโรงเรียนบาน 

        ปากยาง ตอจากจุดเดิม)  ตําบลแกงโสภา   

 9) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 (สายหลักทางข้ึนโรงเรียน)   

        ตําบลแกงโสภา   

 10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 11(สายบานนางกลั่น  สีทา)   

         ตําบลแกงโสภา   

 11) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 (สายซอยบานนายทัน   

      คุณวงค)  ตําบลแกงโสภา   

 12) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 (ซอยบานนายคนองศิล   

          อุตทา)  ตําบลแกงโสภา   

 13) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 11 (สายบานนายสิทธิพงษ   

         วงษา)  ตําบลแกงโสภา   

 14) โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม  (ตรงนาปาแดง)  หมูท่ี 12 บานแกงกุลาเหนือ   

          ตําบลแกงโสภา   

 15) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 (สายเขานอย –  

         พระพุทธบาท)  ตําบลแกงโสภา   

 16) โครงการกอสรางปายชื่อซอยตําบลแกงโสภา 

โครงการท่ีจายจากเงินสะสม  จํานวน  22  โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 1 (ซอยบานนายสายัญ)   

    ตําบลแกงโสภา   

 2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 1 (ซอยบานนายทองหลอ   

        เอ่ียมปอม)  ตําบลแกงโสภา   

 3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 2 (สายเกาะแกวเชื่อมหมูท่ี 15  

        ต.วังนกแอน)  ตําบลแกงโสภา   

 4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 2 (สายกลุมบานนายประทน)   

        ตําบลแกงโสภา   

  5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 3 (สายบานนางตุกตาเชื่อมตอ    

     หมูท่ี  6) ตําบลแกงโสภา   

6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 4 (สายโคกกลาง – บอ  

100 ไร)  ตําบลแกงโสภา   

 7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 6 (ซอยสักทอง 1, 2 และ 3)   

        ตําบลแกงโสภา   

 8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 (ซอยบานลุงแสวง)  
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         ตําบลแกงโสภา   

    9) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 7 (ซอยบานลุงพุม)  

        ตําบลแกงโสภา   

 10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 8 (สายกลางนา)  

         ตําบลแกงโสภา   

 11) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 13 (ซอย 3 – ทุงนา)   

          ตําบลแกงโสภา   

 12) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 2 (สายหนาบานผูใหญ)  ตําบลแกงโสภา  

 13) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 3 (ซอยบานยายเสมอ)  ตําบลแกงโสภา  

 14) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 4 (สายไปทุงเอ้ียงท่ีนาลุงกอง)   

         ตําบลแกงโสภา     

    15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 4 (ซอยทุงพัฒนา)  ตําบลแกงโสภา   

 16) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 6 (ซอยกลางนา)  ตําบลแกงโสภา   

 17) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 7 (สายเขาสมอเต  บานลุงพุม)    

         ตําบลแกงโสภา   

 18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรงั  หมูท่ี 11 (สายคลองมวงหอมบน)   

          ตําบลแกงโสภา      

    19) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 11 (สายเขาซําพุด 1)  ตําบลแกงโสภา   

 20) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 11 (สายเขาซําพุด 2)  ตําบลแกงโสภา  

 21) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 12 (ซอยบานนายวสัน  ชื่นกลิ่น)   

          ตําบลแกงโสภา     

    22) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมูท่ี 13 (สายซําปูน)  ตําบลแกงโสภา   

    1.2 ไฟฟา  ดําเนินการสํารวจผูท่ีไมมีไฟฟาและขอขยายเพ่ิมหรือจัดหาใหใชอยาง

ท่ัวถึง ไฟฟาสาธารณะท้ังของเดิมและขอขยายเพ่ิมเติมถนนซอยใหไดรับแสงสวาง

มากกวาในปจจุบันภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและกฎหมายท่ีให

กระทําไดในปงบประมาณ 2563  มีจํานวน 10 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูท่ี 1 (ถนนกลุมวัดปอย)  ตําบลแกงโสภา   

2) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ  ถนนสายหลัก  หมูท่ี 3  (กลุมทางเขาบานหวยพลู)       

    ตําบลแกงโสภา   

3) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ  ถนนสายหลัก หมูท่ี 4 (กลุมวัดเขานอยศรีรัตนาราม)    

   ตําบลแกงโสภา   

4) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ  หมูท่ี 4 (ถนนกลุมบานนางบัวเรียน)   

    ตําบลแกงโสภา   

5) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ   ถนนสายหลัก  ทางเชื่อมหมูท่ี 5 และหมูท่ี  4  

   ตําบลแกงโสภา   
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6) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ   หมูท่ี 7  (ถนนกลุมซอยสระหลวง)   

   ตําบลแกงโสภา   

7) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูท่ี 11 (ถนนกลุมบานผูชวยทองเลื่อน)   

   ตําบลแกงโสภา   

8) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ   หมูท่ี 11 (ถนนกลุมหนองบอน)  ตําบลแกงโสภา   

9) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ   หมูท่ี 11 (ถนนสายกลุมบานผูชวยหวง)   

    ตําบลแกงโสภา   

10) ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ  หมูท่ี 11 (ถนนสายนอยมวงหอมซอย 6 (คุม 12))      

   ตําบลแกงโสภา   

    1.3 แหลงน้ํา  จัดหาแหลงน้ําใชใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนในการ

แกปญหาภัยแลงและวางแผนบริการน้ําใชใหแกประชาชนในฤดูแลง โดยประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในปงบประมาณ 2563  มีจํานวน  5  โครงการ แบงเปนดังนี้ 

1) โครงการเจาะบอบาดาล พรอมระบบกรองน้ํา หมูท่ี 1 บานปอย ตําบลแกงโสภา   

2) โครงการขุดลอกคลองเหมืองสายนาโคก  หมูท่ี 5  บานมวงหอม 

3) โครงการขยายสระเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 9  บานแกงซอง 

4) โครงการเจาะบอบาดาล  หมูท่ี 10 บานโปงปะ ตําบลแกงโสภา   

5) โครงการขยายเขตระบบประปา  ภายในหมูบาน  หมูท่ี  11  บานนอยมวงหอม 

2. นโยบายดานการศึกษา 

   2.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัย ท้ังดานอาหาร

กลางวัน และอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนการสอน พรอมจัดหา

บุคลากรผูสอนเด็กระดับอนุบาลและปฐมวัยใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  9  

โครงการ รายละเอียดมีดังนี้ 

1) สนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับโรงเรียนท้ัง 8 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

   ท้ัง 5 ศูนย 

2) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนท้ัง 8 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

   ท้ัง  5  ศูนย  

3) จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 ศูนย  

4) เครื่องรับโทรทัศน  DLTV  จํานวน  2  ชุด 

5) โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถ่ินไทยผานการเลน   

   (สนามเด็กเลนสรางปญญา) 

6) สนับสนุนคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

7) สนับสนุนคาอุปกรณการเรียน 

8) สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 

9) สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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     2.2 สงเสริมการเรียนรูของกลุมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนไมวาจะเปนการเรียนรูทางดาน

วิชาชีพ ดานวิชาการ ดานทักษะของกลุมตาง ๆ จํานวน 3 โครงการ  รายละเอียดมี

ดังนี้ 

    1) อุดหนุนโรงเรียนปาไมอุทิศ 6 คายลูกเสือแกงซอง   ตามโครงการอบรมเพ่ือ

พัฒนาการสื่อสารนําไปสูการสงเสริมการเรียนรูสูอาชีพ  

    2) อุดหนุนโรงเรียนบานมวงหอม(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห43)   ตาม

โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

    3) อุดหนุนโรงเรียนบานเขานอย  ตามโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย

และการจัดการขยะอันตรายในโรงเรียน   

     2.3 สงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือประจําหมูบานตามความเหมาะสมของหมูบาน 

รายละเอียดมีดังนี้ 

        - องคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาจัดใหมีหนังสือพิมพ 2 ฉบับ/วัน  จัดไว

หนาท่ี ทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภาสําหรับผูเขามาติดตอราชการ 

3. นโยบายดานการเมืองการปกครอง 

     3.1 สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมโดยผานความเห็นชอบจากประชาคมระดับ

หมูบานหรือระดับตําบล  จํานวน  3  โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

2.  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย  หมูท่ี 2 บานแกงกุลา 

3. โครงการกอสรางเสียงตามสาย  หมูท่ี 7 บานทรัพยไพรวัลย 

     3.2 โครงการรักษาความสงบ  การปองกันภัย  จํานวน  4  โครงการ  มีรายละเอียด

ดังนี้ 

   1) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลในเขตตําบลแกงโสภา  

            (ในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต) 

   2) โครงการใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน 

   3) อุดหนุนโครงการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน 

          ของ  อปท. ระดับอําเภอ 

      4) โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน 

          ตําบลแกงโสภา 

4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

     4.1  จัดศึกษาดูงานจัดกิจกรรมความรูแกกลุมอาชีพเสริมทักษะในการทํางานให

เขมแข็ง รายละเอียดดังนี้ 

              - โครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายได (ทําไมกวาดจากดอกหญา) 

      4.2  สงเสริมการทองเท่ียว 

      - โครงการทองเท่ียววิถีไทย  ใสใจสิ่งแวดลอม 
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5. นโยบายดานสาธารณสุข    

    5.1 รวมมือกับสาธารณสุขอําเภอ   อสม. กรรมการหมูบานแตละหมูบาน  จัดทํา

โครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนภายในตําบล  จํานวน  2  โครงการ รายละเอียด

ดังนี้ 

      1) โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุลารี  

      2) สมทบโครงการหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

 5.2 เฝาระวังและแกปญหา พรอมปองกันโรคติดตอตาง ๆ ตามประกาศของทาง

ราชการอยางตอเนื่อง  จํานวน  5  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

      1) โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับปองกันและกําจัดยุงลาย 

การกําจัดแมลงพาหนะโรคตาง ๆ  

     2) จัดสงเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานพนสารเคมีสําหรับปองกันและกําจัดยุงลาย 

การกําจัดแมลงพาหนะโรคตางๆ สําหรับปองกันและกําจัดยุงลาย การกําจัดแมลง

พาหนะโรคตาง ๆ  เปนประจํา ท้ัง  13 หมูบาน 

     3) โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  

     4) โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพ่ือสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสนัข

บาตําบลแกงโสภา 

     5) โครงการปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

6. นโยบายดานการกีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณ ี

    6.1 จัดหาอุปกรณ สถานท่ีออกกําลังกายใหแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุภายในตําบล             

แกงโสภา จํานวน  2  โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

        1)  โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล 

        2)  โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล องคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา   

    6.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณี เทศกาลภายในตําบล จํานวน 3 

โครงการ รายละเอียดดังนี้  

1) อุดหนุนโครงการงานผัดไทยประจําป  สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี  และ

ของดีอําเภอวังทอง  ประจําป 2563 

2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 

3) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาํป 2562 

    6.3 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ  ทางศาสนา  และกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการ  

จํานวน  5  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

1) โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ  และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  

ประจาํป 2563 
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2) การจดักิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี  10  และสมเด็จพระนางเจาพระ

บรมราชินี   

3) อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานพิธี 

4) รวมกิจกรรมวางพวงมาลา  เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

    พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  13 

ตุลาคม 2562  

 5) รวมจัดกิจกรรมวางพวงมาลา  วันปยมหาราช ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2562 

7. นโยบายดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

     7.1 รณรงคการเลือกกําจัดขยะการบริหารการจัดการ เก็บ ท้ิง โดยรวมประชาคม

หมูบานสาธารณสุขตําบล ฝายปกครอง รวมท้ังการจัดหาสถานท่ีสําหรับท้ิงขยะ 

จํานวน  3 โครงการ   รายละเอียดดังนี้ 

1)  โครงการปรับปรุงบอขยะ 

2)  โครงการจางเหมาบริการบุคคลเพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลแกง

โสภา 

3)  โครงการจัดหาครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

    เชน จัดซ้ือถังขยะพลาสติก 

      7.2 การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

      - โครงการปลูกตนไมเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

8. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 

    8.1 สํารวจจํานวนผูสูงอายุจัดทําบัญชีเพ่ือจัดหางบประมาณในการใหความ

ชวยเหลือตามความเหมาะสม รายละเอียดดังนี้ 

          - จายเงินสงเคราะหผูสูงอายุ  จํานวน 1,877 คน 

    8.2 สํารวจจํานวนผูพิการ ผูดอยโอกาส เพ่ือจัดหางบประมาณชวยเหลือ 

รายละเอียดดังนี้ 

   1) จายเงินสงเคราะหผูพิการ จํานวน  345  คน 

   2) ผูติดเชื้อ HIV จํานวน 14  ราย ไดรับเบี้ยสงเคราะห 

  8.3 จัดตั้งงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัยรวมท้ัง

สาธารณะภัยตาง ๆ  

   - การชวยเหลือกรณีวาตภัยและสาธารณภัยตาง ๆ 
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9. เรื่องอ่ืน ๆ  

   พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากร โดยเนนการใหบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 

ตรวจสอบได มีจํานวน 7 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงานและพ้ืนท่ี อบต. 

2) โครงการบริการขอมูลขาวสารและการบริการโครงการอินเทอรเน็ตตําบล 

3) โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงคพรอมหลังคาโดม องคการบริหารสวน

ตําบลแกงโสภา 

4) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริตคอรัปชั่นเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.แกงโสภา 

5) โครงการปรับปรุงหองของกองชาง 

6) การสงเจาหนาท่ีเขารวมฝกอบรมสัมมนาตามโครงการ/หลักสูตร ตาง ๆ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี  และการปฏิบัติงานราชการ 

7) โครงการจัดหาครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  จํานวน  1  เครื่อง 

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  1  เครื่อง 

- เครื่องพิมพ  จํานวน  4  เครื่อง 

- โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน  1  ชุด 

- เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  15  เครื่อง 

- ตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ  จํานวน  1  ตู 

- เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  2  เครื่อง 

- เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน  1  เครื่อง 

- เครื่องตัดคอนกรีต  จํานวน  1  เครื่อง 

- เครื่องสกัดทําลาย  จํานวน  1  เครื่อง 

- เลื่อยวงเดือนไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง 

- เลื่อยโซ  จํานวน  3  เครื่อง 

- สวานไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง 

- สวานโรตารี่  จํานวน  1  เครื่อง 

- เครื่องเปาลม  จํานวน  3  เครื่อง 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ        

จํานวน 1 คัน 

 ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผานมา ขาพเจาขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวม              

ในการสนับสนุนและสงเสริมในการปฏิบั ติงานสงผลใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จดวยดี และจะมุงม่ันพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา ใหมี

ศักยภาพนําไปสูความเจริญอยางยั่งยืนตลอดไป 
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ท่ีประชุมสภา รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2563 ตามท่ีแถลงนโยบายตอสภา เม่ือการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2554   

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร ทานปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต.แกงโสภา  ไดรายงานผลการ

ดําเนินงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.

2563  ตามท่ีแถลงนโยบายตอสภา เม่ือการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 

ประจําป 2554 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2554  เรียบรอยแลวนะครับ  มีสมาชิกสภาทาน

ใดจะซักถามหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ  (ใหเวลาสักครู)  ถาไมมีผมขอ

เขาระเบียบวาระท่ี  4  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติเพ่ือพิจารณา 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร    ในวาระนี้เปนเรื่องเพ่ือพิจารณา  ซ่ึงมีท้ังหมด  4  เรื่อง  ดังนี้ 

 

 

อ่ืนๆ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือไม  ขอเชิญครับ 

 

 

วาท่ี ร.ต.เดชภูมิ  เอียดวุน     ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ นี้ ขอแจงเรื่องท่ีไดเขารวมประชุมกับอําเภอวังทอง

เก่ียวกับเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี  พลเอก

ประยุทธ  จันทรโอชา  ไดใหทองถ่ินจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจัดหาท่ี

สาธารณประโยชนเพ่ือทําโครงการในภาพรวม  เปนการปลูกพืชตางๆ  การเลี้ยงปลา  

ซ่ึงในเขตอําเภอวังทองมีตําบลวังพิกุลท่ีดําเนินการแลว ทานนายอําเภอไดฝากมาใหแต

ละทองถ่ินหาท่ีสาธารณประโยชนโดยใหทําโครงการดังกลาวและใหประชาชนเขามามี

สวนรวม  และใหทําเรื่องขอใชประโยชนในท่ีดินดังกลาวไปท่ีกระทรวงมหาดไทย โดย

พ้ืนท่ีนั้นตองมีน้ํา มีระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จึงขอนําเรียนท่ีประชุมวาหาก

สมาชิกสภาทานใดสนใจท่ีจะทําโครงการนี้ใหแจงเขามาได  เพ่ือท่ีจะไดดําเนินการใน

สวนท่ีเก่ียวของตอไป   

 เรื่องท่ี 2 เปนเรื่องกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติในวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2562  ชื่อ

กิจกรรมโครงการสานพลังทองถ่ินไทยถวายพอของแผนดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาลฟมาราธอน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก  และนําเงินรายไดไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก  4  

พฤษภาคม  2562  ในมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ กําหนดจัดกิจกรรมในวันเสารท่ี  30  

พฤศจิกายน  2562  ณ สวนสาธารณะบึงราชนก  ตั้งแตเวลา  05.30  น.  เปนตนไป  

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาที ่

นายก อบต.แกงโสภา) 

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 
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จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาท่ีสนใจกิจกรรมเขารวมสมัครโครงการดังกลาว  สามารถ

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีสํานักปลัด อบต.แกงโสภาครับ 

 นางสาวพรรณี  ชัยประเสริฐ  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาทุกทาน  ขอรายงานผลการจัดงาน

ลอยกระทงประจําป  2562  ซ่ึงไดจัดไปเม่ือวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2562  ณ  วัด

โสภาราม  โดยเรียนเชิญทานจุติ  ไกรฤกษ  เปนประธานเปดงาน  แตเนื่องจากทานติด

ภารกิจจึงไดมอบหมายใหทานพงษมนู  ทองหนัก  เปนผูแทนในการเปดงาน  ในวัน

งานนั้นมีหลายหนวยงานเขามารวม  เปนสวนราชการ  หางราน  ท่ีพักรีสอรท  

ประชาชน  ผูนําทองท่ี  ผูนําทองถ่ิน การจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย  และผล

การประกวดตางๆ ในงานลอยกระทง  เปนดังนี้ 

1.  การประกวดนางนพมาศ 

รางวัลชนะเลิศ             ไดแก  หมูท่ี 6  บานลานหญา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ไดแก  หมูท่ี  10  บานโปงปะ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ไดแก  หมูท่ี  7  บานทรัพยไพรวัลย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 3  ไดแก  หมูท่ี  5  บานมวงหอม 

รางวัลขวัญใจประชาชน         ไดแก  หมูท่ี  7  บานทรัพยไพรวัลย 

2.  การประกวดกระทงประดิษฐ 

รางวัลชนะเลิศ                  ไดแก  หมูท่ี 13  บานใหมเขานอย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1  ไดแก  หมูท่ี  6  บานลานหญา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2  ไดแก  หมูท่ี  9  บานแกงซอง 

รางวัลท่ีมอบใหกับผูเขาประกวดท้ัง 2 ประเภท  เปนเงินท่ีเบิกจายจากงบประมาณของ 

อบต. และสวนหนึ่งเปนเงินท่ีขอรับการสนับสนุนจากหางรานตางๆ เปนเงินท้ังสิ้น  

36,200  บาท  โดยไดจายเปนเงินรางวัล  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถเบิกได 

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร    ในสวนของผมนั้น  ขอแจงเรื่องเก่ียวกับกองทุนหมูบาน  โดยเฉพาะทานท่ีเปน

คณะกรรมการกองทุน  ซ่ึงจะมีการประชุมใหญ  เรื่องการแกไขปญหาการชําระหนี้ของ

กองทุนหมูบาน คือ  คณะรัฐมนตรีไดมีมติท่ีจะชวยเหลือเรื่องคาครองชีพ และหนี้สิน

ของเกษตรกรท้ังบัญชีท่ี 3 บัญชีตอยอด และบัญชีปลอดดอกเบี้ย โดยจะไดทําการ

หารือกันอีกครั้งวาจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ัง ธกส. และ ธ.ออมสิน พรอมท้ังผูมี

สวนเก่ียวของท้ังหมดจะไดรวมกันดําเนินการชวยเหลืออีกครั้ง 

ท่ีประชุมสภา  รับทราบ  

นายเขียน  สีสวัสดิ์     เรียนทานประธานสภา ผมขอสอบถามเก่ียวกับเรื่องสวนรัชมังคลาวาเราสามารถขอให

มาอยูในความดูแลของ อบต. ไดหรือไม  เพ่ือท่ีจะไดใหประชาชนใชพ้ืนท่ีในการคาขาย

ได 

นายครองฤทธิ์  บุญอินทร     ในเรื่องนี้ตองทําหนังสือขอใชท่ีหมวดการทาง  โดยตองขอทราบแนวทางในการ

ขอใชพ้ืนท่ีกอน  จะไดดําเนินการไดถูกตอง  อาจจะเปนการเชิญหนวยงานราชการ 

(หัวหนาสํานักปลัด) 

(ประธานสภา อบต.แกงโสภา) 

(ผูอํานวยการกองชาง) 

(ส.อบต.หมูที่ 8) 
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และภาคประชาชนท่ีเก่ียวของท้ังหมดเขารวมหารือกัน  ท้ังบานปากยางและบานแกง

ซองดวย  เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืนเหมือนกัน 

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 

น.ส.นีรชา  จันทรัมพร    เรียนทานประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทาน ขออนุญาตแจงเรื่องท่ีไดรับการ

ประสานจากอําเภอวังทอง  เรื่องการสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยกําหนดใหมีทองถ่ิน

ละไมนอยกวา  50  คน  เพ่ือประจํา อบต. เปนการเฝาตรวจและเตรียมการรองรับภัย

พิบัติท้ังท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ  และท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอ

ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรวม  ผูท่ีจะสมัครจิตอาสาภัยพิบัตินี้ ตองเปนผูมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณ  แข็งแรง  ไมมีโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ี มีอายุตั้งแต  18  ปข้ึน

ไป  ไมจํากัดเพศ  และตองเปนผูท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี  จึงขอความรวมมือจากสมาชิก

สภาทุกทานเขารวมเปนจิตอาสาภัยพิบัติดังกลาว  สวนรายละเอียดท่ีเก่ียวของเม่ือ

ไดรับหนังสือจากอําเภอแลวจะแจงใหทุกทานไดทราบอีกครั้ง 

ท่ีประชุมสภา รับทราบ 

วาท่ี ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร   มีทานใดจะเสนอญัตติอ่ืนๆ อีกหรือไม  ถาไมมีผมขอปดการประชุม ขอขอบคุณ

ทุกทาน 

  ปดประชุมเวลา  11.30  น. 

 

(ลงชื่อ)     นกแกว    นออุน ผูบันทึกรายงานการประชุม 

            (นางนกแกว    นออุน) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงโสภา 

 

(ลงชื่อ)         นิภา   สาศิริ ผูตรวจบันทึกการประชุม 

              (นางนิภา    สาศิริ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

 

(ลงชื่อ)      อาทิตย   จันตะสา ผูตรวจบันทึกการประชุม 

           (นายอาทิตย   จันตะสา) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

 

(ลงชื่อ)      ปญญา   ตุมโฮม ผูตรวจบันทึกการประชุม 

           (นายปญญา  ตุมโฮม) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา 

(ประธานสภาฯ) 

(หนฝ.ปองกันฯ) 
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