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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2562 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

----------------- 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางโสภา  หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก 
๒ นางค าเวียง  จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
๓ นางสาวนุชรา หมื่นพรม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 1 
๔ นางบังอร  ช่อชบา สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2 
๕ นายบุญเลิศ  เงางาม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 3 
๖ นางรัชนี  บุญญาสุ สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
๗ นายเจริญชัย สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
๘ นายประสิทธิ์  ผันผยอง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 
๙ นายเมฆี  สุขเข็ม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 

10 นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
1๑ นายแมนสวง  สายมิ่ง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 
๑๒ นายแสงจันทร์ สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 

 

รายชื่อผู้ไมม่าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญมาก เพ่ิมผล รองประธานสภา ลากิจ 
๒ นายเจษฎา บุญแถม ส.อบต.ทับพริก ม.๖ ลากิจ 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายบดินทร์ ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก 
๒ นายธนะเทพ ซาเฮา รองนายก อบต.ทับพริก 
๓ นายภาราดร เชื่อค าศรี รองนายก อบต.ทับพริก 
๔ นายทอแดง วรค า เลขานุการนายก อบต.ทับพริก 
๕ จ่าเอก ไชโย อินอุ่นโชติ หน.สป.รักษาราชการแทนปลัดอบต. 
๖ นายรุ่งเพชร พิมอ่อน ก านันต าบลทับพริก 
๗ นายวิชัย มณีจันทร์ ผอ.ช่าง อบต.ทับพริก 
๘ นายวินัย ธรรมแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๙ นส.ชรินทร์ทิพย์ อ้ิวจันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑0 นางประนอม ลือค าหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓  
1๑ นายวินัย เปลื้องสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
๑๒ นางสาววรุพันธุ์ ท ากิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 2  
๑๓ นายสมัย เพิ่มผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ 
๑๔ รต ปฏิพัทธ์ เสาว้า ร้อย ทพ.๑๓0๒ 
๑๕ นางสาวอรทัย กนกทอง ผอ.รพ.สต.บ้านคลองหว้า 

 

  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางค าเวียง จอมรัตน์ เลขานุการสภาอบต.ทับพริกได้กล่าวเชิญ  
นางโสภา หาญขุนทด ประธานสภาอบต.ทับพริก ได้ท าการจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าการเปิดประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด    1.1 แจ้งมีสมาชิก อบต. ทับพริก ลากิจ ๒ ท่าน ได้แก่ 
ประธานสภาฯ     ๑. นายบุญมาก  เพ่ิมผล   ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
      ๒. นายเจษฎา  บุญแถม  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
    
   ๑.2 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดิฉันนางโสภา หาญขุนทด ต าแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ยื่นหนังสือขอเปิดประชุมสภาฯสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีก าหนด ๑0 วัน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒0 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และ
ปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่ อาศัยอ านาจความในมาตรา ๕.๕ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเพ่ือการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก และนายอ าเภอ
อรัญประเทศ ได้ตอบรับให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ตามหนังสือ อรัญประเทศ 
ที่สก.00๒๓.๑๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ โดยมีก าหนด ๑0 วันตั้งแต่วันที่    
๑๑ - ๒0 มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ได้แก่ ประกาศ
อ าเภออรัญประเทศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑  

 

มติการประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

นางโสภา หาญขุนทด  - ให้เลขานุการสภา อบต.ทับพริก อ่านรายงานการประชุมสภาอบต.ทับพริก สมัย 
ประธานสภา ฯ   สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - อ่านรายงานการประชุมสภา ฯ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน  
เลขานุการสภา ฯ 
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นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ีเลขานุการสภาอบต.ทับพริกได้อ่านรายงานการประชุมสภา ฯ แล้ว 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดขอแก้ไขและเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มี

 ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง
ที ่๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที๑่/๒๕๖๒ 
   เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

- เห็นชอบ  ๑๒  เสียง   ลา ๒ เสียง  
- ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
- งดออกเสียง     - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  -เรื่องด่วน (แจ้งผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคภายในทับพริก) 
 

นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ปฏิพันธ์ เสาว้า   - ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการที่ไปรับแรงงานไปเช้า-เย็นกลับเรื่องการต่อบัตรและ
ร้อย ทพ.๑๓0๒   ท าบัตร บัตรใหม่ ภายในวันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒ ทุกวัน ผู้ประกอบการที่มีบัตรอยู่
แล้วให้น าบัตรเดิม  
   พร้อมรูปถ่าย ๑ ใบ ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีบัตรให้น า 
   -ส าเนาบัตรประชาชน ๒ ใบเซ็นส าเนาถูกต้อง 
   -ทะเบียนบ้าน ๒ ใบ เซ็นส าเนาถูกต้อง พร้อมเบอร์โทร 
   -รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ 
   -เรื่องโรคไข้เลือดออกตอนนี้ระบาด ทหารที่ทพ.๑๓0๒ เปน็โรคไข้เลือดออกก็ขอให้ดูแลสุขภาพ 
นางสาวอรทัย ดนกทอง -แจ้งการระบาดไข้เลือดออก ที่ม. ๓ มี ๔ ราย ตามท่ีอบต.ทับพริกไปพ่นหมอกควันตามหมู่บ้าน  
(ผอ.รพ.สต.คลองหว้า)  แล้วนั้น บางบ้านก็ไม่ได้พ่นชาวบ้านบอกมาอยากให้ทางอบต.ทับพริก ลงไปพ่นอีกสัก ๒ ครั้ง  
   ห่างกัน ๗ วัน เพราะอยู่ในช่วงควบคุม ภายในเวลา ๓0 วัน ขอให้ไปพ่นในวันพรุ่งนี้ พ่นทั้งหมู่ 
   บ้าน 
   -ก็ขอขอบคุณทางอบต.ทับพริกท่ีได้สนับสนุนทรายให้แต่ละหมู่ภายในต าบล 
นายรุ่งเพชร พิมอ่อน -มีเรื่องแจ้งดังนี้  
(ก านัน ต.ทับพริก) -โครงการขุดลอกสระน้ าภายในต าบลทับพริก ที่อ าเภออรัญประเทศให้ทางผู้น าเสนอโครงการ
   ผู้ใหญ่สมัย เพิ่มผล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการขุดลอกสระขอฝากทางผอ.กองการช่าง  เรื่อง
   ปล.๔,ปล.๕ให้ด้วย 
   -ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ฝากนายกเรื่องพันธุ์ปลา เพื่อที่จะปล่อยปลา วันที่ ๑๒  
   สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ 
   -ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ผู้น าแต่ละหมู่ได้รวบรวมเอกสาร เพ่ือน าไปเสนอไฟฟ้าที่อรัญประเทศ
   -มีชาวบ้านมาแจ้ง ได้มีชาวกัมพูชามาลักลอบตัดไม้ภายในพื้นที่ด้านใน มีต้นประดู่ กได้ประสาน 
   ไปยังเจ้าหน้าที่ให้ติดตามแล้ว 
    -มีชาวกัมพูชามาขโมยข้าวโพดของชาวบ้าน  
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   -ถนนด้านในที่รับแรงงาน เป็นหลุมเป็นบ่อมากขอรับการสนับสนุนบประมาณซ่อมแซมถนน
   -เรื่องหนอนกระทู้ทางผู้น าได้สรุปภาพรวมให้กับทางเกษตรอ าเภอแล้วในการช่วยเหลือให้
   แก่เกษตรกร ทางเกษตรอ าเภอให้ทางเกษตรต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปี 
   -เรื่องเวรยามแต่ละหมู่มีการพูดคุยและรับผิดชอบดูแล ช่วงนี้มีรถหายบ่อย 
นายสมัย เพิ่มผล  -ช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะมีคนขโมยหน่อไม้ หายเยอะชาวบ้านปลูกไม้ไผ่ไว้คล้ าล าไยก็ขอฝากทาง 
(ผญ.บ.ม.๔)  เจ้าหน้าที่,ผู้น าช่วยเป็นหูเป็นตาพบเห็นขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
   -เรื่องไฟฟ้าระยะทางของหมู่ ๔ ก็ซ่อมอีกทางผู้ใหญ่ขอรับซ่อมเองของหมู่ ๔ อยากให้เปลี่ยน 
   โคมฝาชีครอบเป็นหลอดLED ทางหมู่ ๔ มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม 
นายประชุม ศรีตรีเวช -แจ้งเสียงตามสาย หมู่ ๕ มีปัญหา ทางช่างได้ด าเนินการไปแล้วดังวันเดียวไม่สามารถใช้ได้แล้ว 
(ผญ.บ.ม.๕)  ล าโพงมีปัญหา ขอให้ทางอบต.ทับพริกลงไปดูด้วย 
   -ไฟฟ้าระยะทางที่ซ่อมแล้วเจอปัญหาทุกหมู่ 
   -เรื่องพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก เกิดปัญหากับลูกบ้านมีคนแก่นอนในบ้านต้องพา 
   ไปหาหมอด่วนในการพ่นขอให้ทางอบต.ประสานที่อสม.แต่ละหมู่ด้วย 
นายรุ่งเพชร พิมอ่อน -ในการพ่นหมอกควันในพ้ืนที่ทุกหมู่อยากให้ทางอบต.มีรถประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้
(ก านัน ต.ทับพริก) ทราบก่อน 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ -เรื่องพ่นยา บางบ้านไม่ได้เข้าไปพ่น ทางผู้พ่นมาบอกบ้านที่มีเด็กเล็กก็ไม่ได้พ่น ในการพ่นมี 
(ทน.สป.รักษาราชการแทนปลัด)ปัญหา ตอนนั้นหาคนพ่นไม่ได้อยากให้ทางรพ.สต.หาคนพ่นที่เป็นอสม. เพื่องานจะได้ 
   เดินได้ งบประมาณทางอบต.จัดอยากให้อสม. เข้ามามีส่วนร่วม 
นางบังอร ช่อชบา -ฝากถามชาวบ้านเดือดร้อนพ้ืนที่แนวนอกเขตถนนช ารุดเสียหาย 
(ส.อบต.ม.๒)  -ต้นไม้ที่เกิดภัยพิบัติยังไม่ได้รับการแก้ไข ด าเนินการถึงไหนแล้วชาวบ้านฝากถาม 
นายบดินทร์ ลาน้อย -เรื่องการเก็บค่าน้ าประปาข้างต าบล อบต.ทับพริก เนื่องจากมีบ้านเรือนอยู่ข้างอบต.ทับพริก  
(นายกอบต.ฯ)  ได้ใช้น้ าประปาอบต.ทับพริก แต่ทางอบต.ไม่สามารถเก็บค่าน้ าประปาได้ ผิดระเบียบ แนวทาง 
   แก้ไข เป็นการโอนย้ายให้ทางคณะกรรมการหมู่๖ เป็นคนเก็บค่าน้ าประปา คณะกรรมการหมู่๖ 
   อย่างน้อย ๗ คน แจ้งให้สภาทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด -เรื่องการพ่นหมอกควันอยากให้อบต.ทับพริกพ่นอีกครั้งทั้งต าบล 
  (ประธานสภาฯ) 
 
มติการประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  -เรื่องนายก แจ้งเพ่ือทราบ 
 
นายบดินทร์ ลาน้อย -เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก ทางอบต.ทับพริกได้ด าเนินการพ่นทั้งต าบลแล้วมีคน 
(นายกอบต.ฯ) นอนในบ้านได้รับควันเกิดปัญหา ทางอบต.ทับพริกก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทาง

ผู้น าทราบก่อนแล้วในการลงพ่น ถ้ามีอสม.มาร่วมก็ยิ่งดี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทุก
ครัวเรือน 

 -ที่หมู่ ๓ เกิดการระบาดก็จะด าเนินการพ่นให้อีก 
 -ไฟฟ้าระยะทางดับ-เสียหาย ขอให้ทางสมาชิกสภาแต่ละหมู่ส ารวจมา 
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 -เสยงตามสายของหมู่ ๕ เกิดปัญหา ทางผู้น าแจ้งทางอบต.แล้วทางอบต.แจ้งให้
ผู้รับเหมามาซ่อมแล้ว แต่ยังมีปัญหาอยู่แก้ไขไตก ทางอบต.ทับพริกจะติดตามผู้รับเหมา
ให้มาซ่อมอีกที 

 -ในวันที่ ๑๒สิงหาคม ๒๕๖๒ จะมีกิจกรรมการปล่อยปลา การปลูกต้นไม้ ฝากหัวหน้า
ส านักงานปลัดเป็นผู้ดูแล 

 -เรื่องภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นในต าบล ทางอบต.ทับพริกก าลังด าเนินงานอยู่ 
 -เรื่องพ้ืนที่นอกเขต ถนนช ารุด-เสียหาย ทางผอ.กองการช่างก าลังด าเนินการอยู่ 
 -การซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งต าบล ซ่อมตามความเสียหายจะซ่อมช่วงปลายเดือน 
   
มติกรประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  -เรื่องเพ่ือพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น<พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕> 
 (ตามเอกสารแนบท้าย) 
นางโสภา หาญขุนทด -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ)  
นางสาวชรินทิพย์ อ้ิวจันทึก -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0๘๑0./ว.๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมก าหนดระยะ

แผนเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี (พศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่นพศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกจึงได้ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.๒๕๖๒-
๒๕๖๕) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พศ. 
๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอีกทั้งเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ
ตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริกให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (ตามเอกสารแนบท้าย) 

 ก็ขอให้สมาชิกสภาอบต.ทับพริก ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ไป
พร้อมๆกัน 

นางโสภา หาญขุนทด -ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปนั้นมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ หากไม่มี 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกซักถาม ก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  
มตทิีป่ระชุม  -เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 -เห็นชอบ ๑๒ เสียง ลา ๒ เสียง 
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 -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 -งดออกเสียง - เสียง 
   
ระเบียบวาระท่ี ๖  -เรื่องอ่ืนๆ 
นางโสภา หาญขุนทด -เชิญสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งต่อที่ประชุม 
  (ประธานสภาฯ) 
นส.นุชรา หมื่นพรม -แจ้งไฟฟ้าระยะทางหลอดตะเกียบดับหมดเลย 
(ส.อบต. ม.๑) 
นางค าเวียง จอมรัตน์ -แจ้งไฟฟ้าระยะซอยก่อนถึงวัดเขาสารภีดับ ๔ จุด 
(ส.อบต. ม.๓) 
นางรัชนี บุญญาสุ -ฝากกลุ่มผู้ใช้น้ าใต้อ่างเก็บบ้านคลองหว้าลักเปิดแต่ไม่ปิด(ม.๔ม.๗ม.๒ม.๓)แจ้งเปิดน้ า 
 แล้วปิดตามซอยด้วย 
นายประสิทธ์ ผันผยอง -โครงการปรับปรุงเกรดเดอร์ดันคลองยุทธ์ศาสตร์ตกค้าง 
(ส.อบต. ม.๕) -เรื่องการพ่นมีปัญหาทุกหมู่ ต่อไปทางอบต.ทับพริก จะลงพ้ืนที่ประสานผู้น า,อสม.ก่อน 
นายแมนสวง สายมิ่ง -ไฟฟ้าแสงสว่างดับทั้งเก่าและใหม่ 
(ส.อบต. ม.๗)  
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ -ขอบคุณค าชี้แจง มีปัญหาแก้ไขกันไป เรื่องพ่นยาทางอบต.ทับพริกก็ได้ประสานผู้น า 
(ทน.สป.รักษาราชการแทนปลัด) ทุกหมู่ที่ผ่านมา ปีหน้าก็จะแก้ไขให้ดีขึ้นจะได้เชิญอสม.เข้ามาประชุมพูดกันอีกครั้ง 
 -เรื่องภัยพิบัติ ทางอ าเภอให้ทางอบต.ทับพริกด าเนินการได้ 
 -ส่วนถนนช ารุด-เสียหายนอกเขต ต้องท าแผนไปอ าเภอ ทางอ าเภอเสนอจังหวัด ทาง

จังหวัดจะได้ลงมาด าเนินการ 
 -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ต าบลทับพริกเอาเงาก้านเหลือเป็นป่าชุมชน 
 -การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ศปถ.อปท)ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
นายธนะเทพ ซาเฮา -เรื่องโครงการกีฬาต้านยาเสพติดเป็นกีภายในต าบล (จัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา)มีกีฬา 
(รองนายกอบต.) เปตอง ฟุตบอล เป็นต้น 
นายบดินทร์ ลาน้อย -ในช่วงนี้มีการลักขโมย(ผัก,หัวสปริงเกอร์,ท่อ) 
(นายกอบต.ฯ) -เรื่องกีฬาภายในต าบล จัดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (2วัน)มีกีฬา ๒ ชนิดอย่างละ ๘ ทีม 
 -เรื่องการพ่นยาต่อไปก็ขอให้แจ้งให้ผู้น าประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ก่อน 
 -การซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งต าบล จะให้ช่างออกมาส ารวจีกครั้งและให้สมาชิกส ารวจ

แล้วถ่ายรูปด้วย จะได้ซ่อมแซมช่วงปลายฝน 
นางโสภา หาญขุนทด -ฝากผู้บริหารช่วยเร่งด าเนินการตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒ และจ่ายขาดเงินสะสมทุกหมู่ 
  (ประธานสภาฯ) ม.๑ ฝนตกน้ าไหลเข้าบ้านชาวบ้าน ชาวบ้านเดือดร้อน 
 
มติประชุม  -รับทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด -มีสมาชิกสภา จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่เม่ือในประชุมไม่มีเรื่องที่จะเสนอใน 
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  (ส.อบต./ประธานสภา) ในประชุมสภาทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒  

 
ปิดประชุม -เวลา ๑๒.๔0 น. 
  
 
  
  


