บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
--------------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายประยุทธ รัตนบันดาล

-นายประยุทธ รัตนบันดาล เลขานุการสภาองคการบริห ารสวนตําบล
หินแกว ไดตรวจสอบรายชื่อผูเขาประชุมแลวครบองคประชุม จึงขอเชิญ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว จุดธูปเทียนบูชาพระในหอง
ประชุม

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

- นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
กล า วตอนรับ ผูเขาประชุม และผูเ ขารว มประชุมทุกทาน และแจงตอ ที่
ประชุมวาการประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หินแกว สมัยสามัญ สมัยแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะขอประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล ว สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔
ประจําป ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ใหผูเขาประชุมไดอานรายงานการประชุมครั้งที่แลว และแจงตอที่ประชุม
วาหากบัน ทึกไมถูกตองใหทักทวงได ปรากฏวาไมมีผูเขาประชุมทานใด
ทักทวง จึงขอมติที่ประชุม
-มติที่ประชุม
เห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว งดออกเสียง
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

๓.๑ เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
สมัยสามัญประจําป ๒๕๖๐ และกําหนดการประชุมสมัยแรกของการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตํา บลหินแกว สมัยสามัญ ประจํา ป
๒๕๖๑
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
แจงตอที่ป ระชุมวาระเบีย บวาระนี้เปนการกําหนดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหินแกว สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ และกําหนดการ

๒

นายประยุทธ รัตนบันดาล

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

มติที่ประชุม

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
นายประยุทธ รัตนบันดาล

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๑
ขอเชิญผูเขาประชุมเสนอไดเลยครับ
-นายประยุทธ รัตนบันดาล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
หินแกว เสนอตอที่ประชุมวา ในความเห็นสวนตัวขอเสนอการกําหนดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว สมัยสามัญ ดังนี้
สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๔ สมัย ดังนี้
-สมัยที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ (สมัยประชุมนี้)
-สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
-สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
-สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
- สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๑ ตั้งแตวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ถามที่ประชุมวาใครมีความเห็นตางจากที่เลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหินแกว เสนอมาก็สามารถเสนอได ปรากฏวาไมมี จึงขอมติที่
ประชุม
-ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
หินแกวเสนอ จํานวน ๑๑ เสียง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
หินแกวงดออกเสียง
๓.๒ แกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขุดลอกหนาฝายบานใน
รักษ หมูที่ ๔ ตําบลหินแกว ที่อนุมัติจายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ (สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙)
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ขอเชิญผูเกี่ยวของเสนอตอที่ประชุมครับ
-นายประยุทธ รัตนบันดาล ปลัด/เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว แจงตอที่ประชุมวา โครงการนี้ตามที่สภาองคการบริหาร
สวนตําบลหินแกวอนุมัติจายขาดเงินสะสมไปเมื่อ วันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ นั้น เมื่อไปวางผังการขุดลอก ปรากฏวาพื้นที่บางสวนเขาไปใน
สวนปาลมของชาวบาน จึงนําเรื่องเสนอผูบริหาร และผูบริหารพิจารณา
แลวเห็นวาเพื่อไมใหกระทบกับทรัพยสินของชาวบาน ใหลดขนาดขุดลอก
ใหนอยลงกวาเดิม โดยขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
แกไขโครงการนี้ใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดิม ทําการขุดลอกหนาฝายบานในรักษ หมูที่ ๔ ตําบลหินแกวโดยทํา
การขุดลอกขนาดกวาง ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐
เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.กําหนด พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๓๒๓,๙๐๐ บาท
แกไขเปน โครงการขุดลอกบริเวณฝายบานในรักษ หมูที่ ๔ ตําบลหินแกว
โดยทําการขุดลอกหนาฝาย ขนาดกวาง ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร
ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณดิน ขุดไมนอยกวา ๔,๗๒๕ ลูกบาศกเมตร

๓

นายสุพรเทพ คงมิตร

นายสิทธิพร กรแกว
นายมนัส เนตรสถิตย

นายสานิส วงคสถิตย
นายมนัส เนตรสถิตย
นายนอย กาละปกษ

นายประยุทธ รัตนบันดาล

นายสุพรเทพ คงมิตร

และขุดลอกทายฝายขนาดกวาง ๑๕ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕
เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๑,๑๗๐ ลูกบาศกเมตร รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กําหนด พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน ๑
ปาย งบประมาณ ๒๒๒,๔๐๐ บาท
-นายสุพรเทพ คงมิตร สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลหิน แก ว
หมูที่ ๔ แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากผมจําระยะทางคลาดเคลื่อน ตามที่
แจงกองชางไว อยากใหความยาว ๗๐ เมตร คงเดิม สวนความกวางให
ลดลงเหลือ ๔๐ เมตร ตามที่แจงกับกองชางครั้งแรก
-นายสิทธิพร กรแกว ผูใหญบานหมูที่ ๔ แจงตอที่ประชุมวา อยากใหขุด
ลอกขนาดกวาง ๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร คงเดิม สวนพื้นที่และตนไมผม
สามารถเคลียรปญหานี้ได ครับ
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว แจงตอที่
ประชุมวา ของเดิมนั้นกวาง ๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ปจจุบันมีการปลูก
พืชรุกล้ําเขามาเปนจํานวนมาก จริง ๆ แลวอยากใหมีขนาดเทาเดิม แตถา
ฝ า ยท องที่ เคลีย รปญ หาเรื่องทรัพย สิน ของชาวบา นได ก็เปน การดีครั บ
อนาคตผมอยากเพิ่มความสูงของฝายดังกลาวดวย เพื่อสามารถเก็บน้ําได
มากขึ้น และจะไดสงน้ํามาโซนลางดวย
-นายสานิส วงคสถิตย สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๔ แจงตอที่ประชุมวาเคยขุดลอกมาแลว ขนาดกวาง ๕๐ เมตร
ยาว ๗๐ เมตร อยากทราบวาขี้โคลน ขี้เลนเอาไปไหน
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว แจงตอที่
ประชุมวา สภาพความเปนจริงแลวปจจุบันมีขี้โคลน ขี้เลนเยอะ วันนี้เรา
มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งวาจะเอาไปไหน
-นายนอย กาละปกษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมู
ที่ ๓ แจงตอที่ประชุมวากอนการจายขาดเงินสะสม จริง ๆแลวตองมีการ
อุทิศที่ดินใหเรียบรอย อยากทราบวาชางผูประมาณการมีการวัดพื้น ที่
กอนหรือไม เพราะจริงแลวพื้นที่ดังกลาวเคยขุดลอกมากอนเพราะถาขุดขี้
เลนมากองไวน้ํามาก็คงไหลลงเหมือนเดิม ขอใหชางลงไปวัดใหชัดเจนดวย
-นายประยุทธ รัตนบันดาล ปลัด/เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว ขอใหหมูบานตกลงกันเองวาจะเอาแบบไหนอยูที่หมูบาน
เพราะถาขุดขนาดกวาง ๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ก็ไปเคลียรกับเจาของ
ที่ดิน เรื่องตนไมและทรัพยสินอื่น ๆ แตถาขุดลอกขนาดกวาง ๔๐ เมตร
ยาว ๗๐ เมตร ก็ไมตองเคลียรพื้นที่ เพราะไมกระทบตนไม หรือทรัพยสิน
ของชาวบาน ขอใหหมูบานตกลงกันเองครับ
-นายสุพรเทพ คงมิตร สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลหิน แก ว
หมูที่ ๔ แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมวา การขนเลนนั้นขนยากครับ
เพราะผมอยูในพื้นที่ตลอดผมรูดี ตอนนี้สะพานก็ชํารุดแลวดวย ดูแลววิ่ง
ไมเกิน ๑๐ เที่ยวก็พัง อยากใหหาเสนทางขนยายดวย

๔

นายเรวัฒน เนตรสถิตย

นายสมชาย แยมรส

นายมนัส เนตรสถิตย

นายประยุทธ รัตนบันดาล

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์

-นายเรวัฒน เนตรสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๒ แจงตอที่ประชุมวาการขุดลอก ขนาดกวาง ๕๐ เมตร ยาว ๗๐
เมตร ทําได โดยการขุดทอนดินมา 2-3 ทอด แตปริมาณดินจํานวน มาก
ตองมีที่ทิ้งดิน ชางประมาณการขุดลอกลึก ๒.๕ เมตร เวลาทํางานจริงลึก
กวาที่ชางประมาณการไว เพราะตองขุดถึงดินแข็ง
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว แจงตอที่ประชุมวาฟงดูแลวมั่ว
นี่ขนาดโครงการเล็ก ๆ ถาเปนโครงการใหญ ๆ ตาย ตอไปขออยาใหเกิด
แบบนี้ขึ้นอีกครับ ขอใหชางเขาไปสํารวจจริง ๆ
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว แจงตอที่
ประชุมวาผมเปนผูบริหารไมไดทํางานอยางเดียว ตามที่กลาวมานั้นไมได
นั่งเทียน และทุกโครงการตองรับฟงหลาย ๆ ฝายมาประกอบกับเนื้องาน
ครับ
-นายประยุทธ รัตนบันดาล ปลัด/เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูเขาประชุม และผูเขารว ม
ประชุมวา ตามที่ชางประมาณการครั้งแรกนั้น ยึดเอาทะเบียนเดิม และ
สภาพปจจุบันไมเปนไปตามทะเบียน ไมไดมั่ว ไมไดนั่งเทียน
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
ขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพื่อใหผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น หมูที่ ๔ ได
พูดคุยทําความตกลงกัน
------------------พัก ๑๕ นาที--------------------

นายสานิส วงคสถิตย

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
นายนอย กาละปกษ

-นายสานิส วงคสถิตย สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๔ แจงตอที่ประชุมวา ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น หมูที่ ๔ ไดพูดคุยกัน
แลว ตกลงขุดลอกตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว เมื่อ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยการขุดลอกขนาดกวาง ๕๐ เมตร ยาว
๗๐ เมตร เทาเดิม สวนที่ทิ้งดินไมมีปญหาจะดําเนินการให
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
เมื่อตกลงกันไดแลว ตอไปขอมติที่ประชุม
-ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ขุ ด ลอกตามมติ เ ดิ ม จํ า นวน ๑๑ เสี ย ง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกวงดออกเสียง
เรื่องอื่น ๆ
-นายชั ยสิ ทธิ์ ถั่ วสวั สดิ์ ประธานสภาองคก ารบริหารส วนตํ า บลหิ นแก ว
แจงตอที่ประชุมวา ระเบียบวาระนี้เปนเรื่องอื่น ๆ ใครมีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ครับ
-นายนอย กาละปกษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมู
ที่ ๓ แจงตอที่ประชุมวาโครงการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
จะจายขาดเงินสะสมใหกับหมูบาน ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยเฉพาะ

๕

นายมนัส เนตรสถิตย

นายเรวัฒน เนตรสถิตย
นายสมชาย แยมรส

นายจีระศักดิ์ อนิลบล

นายมนัส เนตรสถิตย

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
นางสุรีย จารุพงศ

นายนอย กาละปกษ

สายวังพุง-บางแกลบ ของหมูที่ ๓ ไดประมาณ 150 เมตร จะอยูกลางเนิน
พอดี ตอง 200 เมตร ถึงจะพนเนิน และการรองพื้นอยากใหใชหินคลุกรอง
พื้น เวลาฝนตกน้ํ าแทงไม ได และคนหมู ที่ ๕ ก็ สั ญ จรไปมาเสนนี้ ฝาก
ผูบริหารดวย ครับ
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว แจงตอที่
ประชุมวา โครงการที่ผูบริหารดําเนินการทุกโครงการอยากใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี อยากใหทุก ๆ ฝายใหความรวมมือดวย ครับ และอยากใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกวทุกทานเขาใจ โดยเฉพาะสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมูที่ ๓ เขาใจหมูอื่น ๆ ดวย
-นายเรวัฒน เนตรสถิตย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
หมูที่ ๒ โครงการของหมูที่ ๓ ถางบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท กอสราง
ไดแคกลางเนิน อยากใหเพิ่มถึงตีนเนินดวย
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว แจงตอที่ประชุมวาเรื่องถนนก็
แลวแตผูบริหารกับสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว ปจจุบันนี้ คสช.
และองคมนตรีใหไฟเขียวเกี่ยวกับเรื่องน้ําของจังหวัดชุมพร เมื่อวานผูบังคับ
การมณฑลทหารบกจังหวัดชุมพรไดสอบถามเรื่องประตูระบายน้ําหาดแตงไป
ว า ถึ ง ไหนแล ว ชลประทานเขตสุ ร าษฎร แ จ ง ว า กํ า ลั ง หาผู รั บจ า งอยู ขอ
รายงานความคืบหนาของประตูระบายน้ําหาดแตงใหทราบ ครับ
-นายจีระศักดิ์ อนิล บล สมาชิกสภาองคการบริห ารสว นตําบลหินแกว
หมูที่ ๕ แจงใหทราบวาตอนนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร สนับสนุน
รถเกรดมาเกรดในพื้ นที่ตํา บลหิ นแก ว ขอให ผู บริ หารทํ า หนั ง สื อ ขอบคุ ณ
องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพรดวย ครับ และทําปายเตือนจุดที่เปนหลุม
ถนนสายจันทึง- เกลา ดวย กลัวคนขับรถมาเร็ว ๆ ตกหลุม
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว แจงตอที่
ประชุ ม ว า เป นห ว งระบบประปาเพราะใกล ฤ ดู แ ล ง แล ว กํ า ลั ง น้ํ า ดี แ ต มี
ปญหาเรื่องรอยรั่ว และใหผูอํานวยการกองชางประสานกับผูรับจางมาแกไข
ตอไป ปริมาณน้ํามีแรงดันมากคิดวาจะมีแรงดันสุดเขตตําบลหินแกว
-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ซอยอํ า นาจ-โฉมฉาย ซอยในช อ ง มี ก ารขยายท อ
ประปาแลว แตยังไมไดเปดใช ฝากผูบริหารดวยครับ
-นางสุรีย จารุพงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมูที่ ๓
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประปาขนาดใหญมาก เมื่อมีการทดสอบน้ํา
แล ว น้ําแรงมาก และ 4-5 ครัว เรือนในบริเวณใกลถังประปา อยากให
ขยายทอดวย ตองทําใหทั่วถึงดวย
-นายนอย กาละปกษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว หมูที่
๓ แจงตอที่ประชุมวาประปาขนาดใหญมากหมูที่ ๓ ถาปลอยไปยังหมูที่ ๖
นาจะพอ และหมูที่ ๕ ถาถังแรงดันดี ๆ นาจะถึงหมูที่ ๖ ดวย

๖

นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์
นายมนัส เนตรสถิตย

นายสมชาย แยมรส

นายจีระศักดิ์ อนิลบล
นายจรูญ แกวใจดี

นายมนัส เนตรสถิตย
นายสมชาย แยมรส

นายสิทธิพร กรแกว
นายนอย กาละปกษ
นายสิทธิพร กรแกว
นายประยุทธ รัตนบันดาล

-นายชัยสิทธิ์ ถั่วสวัสดิ์ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว
แจงตอที่ประชุมวา กรมทรัพยากรน้ํา มาสํารวจจุดที่จะกอสรางประปา
ของหมูที่ ๖ แลว
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว แจงตอ ที่
ประชุ ม ว า ประปามี จํ า นวนมากถื อ ว า เป น การรองรั บ ป ญ หาเรื่ อ งน้ํ า ใน
อนาคต ไมวาประปาที่จะกอสรางในหมูที่ ๑ และหมูที่ ๖ อยากมอบให
หมูบานบริหารจัดการกันเอง เหมือนประปาภูเขา หมูที่ ๔ หมูบานไหนมี
ความพรอม องคการบริหารสวนตําบลหินแกวก็พรอมที่จะโอนใหครับ
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว แจงตอที่ประชุมวา ผมไมหวง
เรื่องประปามีกี่ตัว เปนหวงเรื่องน้ําดิบ อยากใหสรางฝายชะลอน้ํากึ่งถาวร
เพื่อกักเก็บน้ําไว ถาองคการบริหารสวนตําบลหินแกว และทหารพรอมวัน
ไหนก็แจงผมมาครับ พรอมใหความชวยเหลือ
-นายจีร ะศักดิ์ อนิล บล สมาชิกสภาองคการบริห ารสว นตําบลหิน แกว
หมูที่ ๕ ถามผูบริหารวาประปาหมูที่ ๕ สรางเสร็จนานแลวแตยังใชไมได
ถาประปาตัวนี้ใชได ปญหาการสงน้ําก็จะลดลง
-นายจรูญ แกวใจดี อยากใหกอสรางฝายลูกทอที่บริเวณสวนผม ใหชาง
ไปสํ ารวจวา ชว งไหนเหมาะสม ผมจะตั ดท อเอง หากก อสรา งตรงจุด นี้
ครั ว เรื อ นที่ รั บ ผลประโยชน ประมาณ 20 ครั ว เรื อ น ซึ่ ง เป น การใช
ประโยชนรวมกัน
-นายมนัส เนตรสถิตย นายกองคการบริหารสวนตําบลหินแกว แจงตอ ที่
ประชุมวา ลุงเขียวลงทุนลูกทอ สวนคาใชจายอื่นใหองคการบริหารสวน
ตําบลหินแกวสนับสนุน
-นายสมชาย แยมรส กํานันตําบลหินแกว เสนอตอที่ประชุมวาจุดที่จะสราง
ฝายกึ่งถาวรบริเวณคลองพะงันมีดังนี้
๑.ใตประปาหลังบานผูใหญแฟน ณ วรรณาวิเศษ ผูใหญบานหมูที่ ๕
๒.บริเวณทาบานตาคุณ (นายเบี่ยง สังขสม)
๓.บริเวณปากทางเขาคลองเส็งหมูที่ ๖
-นายสิทธิพร กรแกว ผูใหญบานหมูที่ ๔ ขอเสนอสรางฝายลูกทอ ๑ จุด
บริเวณบานนายประสงค พุมพะเนิน ผานไปสวนนายประกอบ
-นายน อ ย กาละป ก ษ สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น แก ว
หมูที่ ๓ ฝากผูนําทองที่และผูนําทองถิ่น ทําความเขาใจกับชาวบาน
เกี่ยวกับคาชดเชยดวย
-นายสิ ท ธิ พ ร กรแก ว ผู ใ หญ บ า นหมู ที่ ๔ แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า กรม
ชลประทานแจงเกี่ยวกับการเวนคืนตนไม นั้น ดูตามสภาพพื้นที่ครับ
-นายประยุทธ รัตนบันดาล ปลัด/เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหินแกว ชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาดูงานวาองคการบริหารสวนตําบล
หินแกวจะไปอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

๗

มหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
วันที่...๑๔...เดือน กุมภาพันธ....พ.ศ.๒๕๖๐.....(วันที่ ๑)
เวลา.....๐๙.๓๐......น. ฝกอบรมบรรยายใหความรูแกบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น และประชาชน
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
ตามพระราชดําริ และตัวอยางการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
เวลา ๑๖.๐๐ น. พรอมกันที่บานในโสม ตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ
จังหวัดชุมพร
เวลา ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากบานในโสม ตําบลหินแกว
อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร สูกรุงเทพมหานคร
วันที่.....๑๕.....เดือน....กุมภาพันธ..พ.ศ...๒๕๖๐.......(วันที่ ๒)
เวลา. ๐๒.๐๐ น. - เขาเฝาฯ กราบสักการะพระบรมศพฯ
ณ พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๐๐ น. -ออกเดิมทางจากกรุงเทพมหานครสู ศูนยการศึกษา
พัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รับประทานอาหารเชาบนรถ
เวลา ๑๑.๐๐ น. กราบหลวงพอโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. -ศึกษาดูงานศูนยการศึกษา พัฒนาเขาหินซอน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
-รับประทานอาหารเย็น
-พักคางจังหวัดชลบุรี ๑ คืน
วันที่.....๑๖.....เดือน....กุมภาพันธ..พ.ศ...๒๕๖๐.......(วันที่ ๓)
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
เวลา ๐๙.๐๐ น.-ศึกษาดูงานศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัด
ชลบุรี
เวลา ๑๒.๐๐ น.รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น.ออกเดินทางจากจังหวัดชลบุรี สูจังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๗.๐๐ น.ถึงจังหวัดเพชรบุรี รับประทานอาหารเย็น พักคาง
จังหวัดเพชรบุรี ๑ คืน
วันที่.....๑๗.....เดือน....กุมภาพันธ..พ.ศ...๒๕๖๐.......(วันที่ ๓)

