๑
เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.
สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจาที่
เลขานุการสภา อบต.ป่าก่อดา
เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่
3 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป
-

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ป่าก่อดา กล่าวเปิดการประชุม
ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ขออนุญาตทาหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมใน
วัน นี้ ก็ขอทาการเปิ ดประชุ มสภาสมั ยวิส ามัญ สมัย ที่ 3 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 24
ตุลาคม ประจาปี พ.ศ.2562 วันนี้ก็จะให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อวาระ
การประชุมอยู่ 4 หัวข้อด้วยกัน ซึ่งมีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันเพื่อที่ให้ทางสมาชิกสภา
ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในหัวข้อที่มีการยื่นญัตติเข้ามาในวันนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- สาหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คงจะมีอยู่ 1 เรื่อง ก็ขอขอบคุณทาง
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้มีการดาเนินการตามคาร้องขอในการตัดกิ่งไม้ถนนสาย
หลักของทาง อบต. ถึงอาเภอแม่ลาวที่ผ่านมา ก็ขอขอบคุณทาง อบต. ตลอดจนถึง
เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยที่ได้ดาเนินการ สาหรับประธานก็มีเพียงเรื่องเดียวที่จะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ต่อไปก็ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุ กท่าน กระผม
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เรื่องแรกก็จะ
ขอขอบคุณในส่วนของคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภา ตลอดจนพนักงานส่วน
ตาบลที่ได้ร่วมกิจกรรมในห้วงของเดือนตุลาคม ซึ่งได้มีวันสาคัญอยู่หลายวัน ล่าสุดก็
ได้มีการร่วมงานในวันปิยมหาราชที่ว่าการอาเภอแม่ลาว เรื่องที่ 2 สืบเนื่องจากมีการ
ประกาศของกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562
ซึ่งได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป ซึ่งตั้งแต่
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลเกี่ยวกับทาง อบต. ได้มีการกาหนด
วาระการประชุมในวาระที่ 3 ซึ่งการขออนุมัติใช้เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 5
โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและตามพระราชบัญญัติของกรมทาง
หลวง ดังนั้นก็ต้องดูความชัดเจนเกี่ยวกับแบบแปลน ตามมาตรฐานงานคอนกรีต
และคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้เป็นไปตาม มทถ. 101 – 2562 กระผมก็ได้มีการแจ้ง
ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้ามีผลการ

๒
ดาเนินการชัดเจนอย่างไรก็คงจะมีการแจ้งให้กับทางสภาทราบอีกครั้ง ในส่วนของ
เรื่ อ งที่ 3 จะมี ท างเจ้ า หน้ า ที่ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ก็ จ ะมี ก ารเริ่ ม มา
ปฏิบัติงานราชการตามตาแหน่งหน้าที่ที่ว่างไป ก็จะเริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2562 ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีการแจ้งให้กับทางสภา
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มารับตาแหน่งใหม่ได้มีการแนะนาตัว ในส่วนของการ
ประชุมสภาครั้งต่อไป ส่วนกระผมก็คงจะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้
ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก มีท่านใดที่จะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ

ส.อบต. หมู่ที่ 4

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ 4 กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางวัดพระธาตุหมอกมุงเมือง มีกฐินมาจากต่างจังหวัด
และจะมีการยกช่อฟ้าขึ้นด้ว ย เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมทาบุญ
ทอดกฐิน ในวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยเกี่ยวกับการที่ให้ความอนุเคราะห์รถน้า และรถ
กระเช้าในการตัดกิ่งไม้ที่วัดในวันนี้ อีกเรื่องคือทางเทศบาลตาบลป่าก่อดาทางรอง
นายกเทศมนตรีได้มีการส่งรายงานมาว่าได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตัดกิ่งไม้ที่ยื่น
ออกมาถนนสายหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอขอบคุณทางเทศบาลตาบลป่าก่อดา
ด้วย

ประธานสภาฯ

- ส.อบต.หมู่ที่ 1 มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับงานกฐินของวัดโป่ง
มอญจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 หรือในวัน
พรุ่งนี้ทางวัดโป่งมอญจะได้มีงานกฐินสามัคคี ถ้ามีเวลาก็ขอเชิญร่วมทาบุญ เวลา
13.00 น. ก็ได้ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์รถเครื่องเสียงของทาง อบต. เพื่อ
บริการให้กับพี่น้องประชาชนในการแห่ผ้ากฐินในวันพรุ่งนี้ 13.00 น. ก็ขอเชิญทุก
ท่านร่วมทาบุญพร้อมกัน มีท่านใดแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ที่ 2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
ประธานสภาฯ

- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ก็ได้มี
การจัดส่งสาเนาบันทึกการประชุม ให้ทุกท่านได้มีการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขอให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา มีท่านใดที่จะ
ทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติรับรองในที่ประชุม
ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัยที่
3 ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 ขอมติยกมือ

๓
มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัยที่
3 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 26 กั น ยายน พ.ศ.2562 (มติ
เห็นชอบ 12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ
3.1 การพิจารณา (ร่า ง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
2/2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระที่ 3 ขอเลื่อนไปก่อนตามที่ทางท่านผู้บริหารได้แจ้ง เพราะมี
หนัง สือ เร่ง ด่ว นเข้า มาในการประกาศกรมทางหลวง เรื ่อ ง มาตรฐานงานทาง
หลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562 เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระที่ 3 เลื่ อนออกไปเพราะ
ต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทาการประสานอีก
ครั ้ง หนึ ่ง ก็ข อข้า มมาขอเพื ่อ ที่ร ่ว มกัน พิจ ารณา (ร่า ง) แผนพัฒ นาท้อ งท้อ งถิ ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ ่ม เติม ครั ้ง ที ่ 2/2562 ขององค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลป่าก่อดา ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การ
พิจ ารณา (ร่า ง) แผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ ่ม เติม ครั ้ง ที่
2/2562 ขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล ในส่ว นของรายละเอีย ดก็ค งจะ
มอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป

นักวิเคราะห์ฯ

- เรีย นท่า นประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่า นเลขาสภาฯ สมาชิก สภา
ตลอดจนผู ้เ ข้า ร่ว มประชุม ทุก ท่า น ระเบีย บวาระที ่ 3.2 การพิจ ารณา (ร่า ง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ขององค์การ
บริห ารส่ว นต าบลป่า ก่อ ด า สืบ เนื ่อ งมาจากทาง พมจ. ได้ม ีง บประมาณเพื ่อ
ช่วยเหลือผู้พิการในการปรับทัศนียภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.ป่า
ก่อดา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา มีความจาเป็นที่จะต้องบรรจุไว้ใน
แผนของทาง อบต.ป่าก่อ ดา เพราะถ้า หากไม่มีก ารบรรจุไ ว้ในแผนก็ไม่ส ามารถ
ดาเนิน การได้ ก็เ ลยต้อ งมีก ารขอมติค วามเห็น ชอบจากทางสภาฯ ในวัน นี้ต าม
เอกสารที่ทุกท่านได้รับเป็น (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๔

นักวิเคราะห์ฯ

- รายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางนักวิเคราะห์ฯ จากที่ทางนักวิเคราะห์ได้มีการนาเสนอไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
2/2562 จากที่ได้มีการนาเสนอมีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก็สามารถ
สอบถามได้

ส.อบต.หมู่ที่ 4

-

นักวิเคราะห์ฯ

- ขออนุ ญ าตท าการชี้ แ จงตรงนี้ ถื อ เป็ น แผนฉบั บ เพิ่ ม เติ ม ตรงนี้ คื อ เพิ่ ม มาจาก
ปี ง บประมาณ 2564 เพราะได้ มี ก ารตั้ ง งบประมาณไว้ ที่ 400,000. -บาท
เหมือนกัน แต่ตรงนี้เป็นการกาหนดงบประมาณโดยประมาณ ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็น
งบประมาณจริงในการก่อสร้าง ตรงนี้ถือว่ามีการกาหนดโดยการประมาณ

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้
เป็ น ส่ ว นของการเพิ่ ม เติ ม แผน เกี่ ย วกั บ งบประมาณในปี 2563 ซึ่ ง ได้ มี ก าร
ดาเนินการไปหมดแล้ว ตรงนี้จัดทาเพื่อถ้าสิ้นปีงบประมาณจะมีเงินเหลือจ่ายหรือว่า
มีครบรอบของกรมส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อเป็นการรองรับไว้ แต่ถ้าในการดาเนินการไม่มี
งบประมาณก็ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ แต่ ถ้า ไม่ ก ารบรรจุ ไ ว้ใ นแผนถึง แม้ เ รามี
งบประมาณแต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ดั ง นั้ น ก็ ไ ม่ ต้ อ งกั ง วลว่ า งบในการ
ดาเนินการจะอยู่ที่ อบต. มากกว่าหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมากระผมก็เล็งเห็นปัญหาของพี่
น้ องชาวบ้ านเป็ น หลั ก แต่ ความปลอดภั ยในทรัพย์ สิ น ของทางราชการก็ ถือ ว่า มี
ความสาคัญเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นกระผมก็คงนางบประมาณไปดาเนิน การก่อสร้าง
รั้วมาตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นตรงนี้กระผมมองเห็นถึงความสาคัญอยู่แล้วเกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านและทรัพย์สินของทาง อบต.ป่าก่อดา

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสมารถสอบถามได้ ตรงนี้คือ
แผนที่มีการเพิ่มขึ้นมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถ้าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมก็จะขอ
มติความเห็นชอบจากสภา ถ้าทางสภามีมติเห็นชอบตามที่ผู้ยื่นญัตติได้มีการนาเสนอ
ในที่ประชุม เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่
2/2562 ที่ได้มีการนาเสนอไปแล้ว ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ

รายละเอียดในหน้าที่ 3 การสร้างรั้วของทาง อบต. สามารถแบ่งเป็น 2 ปี ได้
หรือไม่ เพราะถ้ามีการดาเนินการในปีเดียวใช้งบประมาณ 400,000.- บาท ถ้า
หากว่าในปีงบประมาณ 2563 หรือ ปีงบประมาณ 2564 ดาเนินปีละ 200,00.บาท ได้หรือไม่เพื่อจะได้นาเงินงบประมาณไปใช้ในส่วนอื่นได้ เพราะงบประมาณตรง
นี้ถือว่ามากเกินไป ก็อยากจะสอบถามว่าสามารถแบ่งงบประมาณในการดาเนินการ
เป็น 2 ปี ได้หรือไม่

๕
มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อ 3.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่
เห็นชอบ - งดออกเสียง 1 เสียง)
***พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที***

๖
3.4 แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ประธานสภาฯ
- เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.4 แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ขอเชิญทางท่านนายก
นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วน
ของระเบียบวาระที่ 3.4 แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริห ารส่วนตาบลป่าก่อดา เกี่ยวกับแผนการดาเนินงานกระผมก็จะ
มอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ได้มีการนาเสนอต่อสภา ในส่วนของการดาเนินการ
ในด้านของการพัฒนาหรือว่า ส่วนอื่น ๆ ก็คงจะต้องรอไตรมาสที่ 2 มีการดาเนิน
การได้ เพราะในไตรมาสแรกงบประมาณจากส่ว นกลางมาจากหมวดการลงทุน
ต่าง ๆ ก็คงจะไม่มีงบประมาณในการดาเนินการดังนั้นในส่วนของรายละเอียดก็
คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นาเรียนต่อที่ประชุมต่อไป

นักวิเคราะห์

- กราบเรียนที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คือวาระแจ้งเพื่อทราบแผนดาเนินงานประ
จาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ได้มีการผ่าน
มติความเห็น ชอบจากคณะกรรมการแผนพัฒ นาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาและได้มีการประกาศใช้ในวั นเดียวกัน แผนการดาเนิน
งานส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการในส่วนของข้อบัญญัติจะมีทั้งหมด 95 โครงการ
มีอยู่ 5 ยุทธศาสตร์ และบัญชีครุภัณฑ์
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

๗
นักวิเคราะห์

- มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ สามารถสอบถามได้

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่าน ตามที่ทางผู้บริหารและทางนักวิเคราะห์
ได้มีการนาเสนอในที่ประชุม มีท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ ในระเบียบวาระนี้
ต้องขอมติเพื่อรับทราบ ถ้าไม่มีข้อสงสัยขอมติรับทราบแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา (มติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – งด
ออกเสียง 1 เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ได้ม ีก ารแจ้ง จากจัง หวัด เชีย งรายว่า คณะรัฐ มนตรีม ีม ติเ มื ่อ วัน ที ่ 15 ตุล าคม
2533 ได้มีการกาหนดวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบารุงรักษาต้นไม้ประจาปีของ
ชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุล าคมของทุกปี ทางกรมป่าไม้ก็ได้มีการขอความร่วมมือ
มท. และหน่ว ยงานในสังกัด จัดทาโครงการวันรักต้นไม้ โดยร่ว มกัน จัดกิจ กรรม
บารุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กาจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่ง กิ่งต้นไม้
และรดน้าต้นไม้ในพื้นที่ ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และ
ปลูก ป่า เฉลิมพระเกีย รติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบ รมราชาภิเษก
ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” เพราะฉะนั้นได้มีการกาหนดการ
จัดกิจกรรมในวันนี้และรายงานส่งให้กั บทางอาเภอในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่ง
ทาง อบต. ได้มีการจัดทาถนน 1 ถนนอปท. ซึ่งได้ปลูกต้นเฟื่องฟ้าและต้นทองอุไร
ในวันนี้ก็ได้นัดพนักงานส่วนตาบลและในส่วนของลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ เราจะได้มี
การดาเนินกิจกรรมร่วมกันในการใส่ปุ๋ย พรวนดิน และรถน้าต้นไม้ ซึ่งบางส่วนได้มี
การด าเนิน การไปแล้ว ครึ ่ง หนึ ่ง เพื ่อ เป็น กิจ กรรมเฉลิม พระเกีย รติใ นครั ้ง นี้
เพราะฉะนั้นหลังจากเลิกประชุมแล้วจะได้ดาเนินการร่วมกัน ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่
เตรีย มปุ ๋ย และน้า การทากิจ กรรมต่อ เนื่องในเรื่องของการปลูกต้นไม้เ ฉลิมพระ
เกีย รติที่ผ ่านมา เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมา
ดังนั้นหลังจากการประชุมเสร็จแล้วก็จะมีการทากิจกรรมร่วมกัน

ประธานสภาฯ

- ในวาระอื่น ๆ ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการนาเสนอเกี่ยวกับโครงการวันรักต้นไม้
ประจาปีของชาติ พ.ศ.2562 หลังจากเสร็จประชุมเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญทุกท่าน
ได้ท ากิจ กรรมร่ว มกัน ในวัน นี ้ใ นการพิจ ารณาการประชุม สภาในวัน นี ้ก ็ต ้อ ง
ขอขอบคุณทุกท่าน คณะผู้บริหารตลอดจนถึงทางสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ที่ได้ร่วมกันประชุ มในวันนี้ กระผมขอทาการปิดประชุม

