รายงานการประชุมประชาคมตาบลหนองแสง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ตาบล)
ในการร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแสง
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงร่วมกับประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

วันอังคารที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
(เวลา ๐๙.3๐ – ๑6.3๐ น.)
ณ บริเวณหมู่บ้านภายในตาบลหนองแสง

โดย
คณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3721-8439-40
-------------------------------

-2เริ่มประชุมเวลา 09.30 น
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอวยพร รุปประมาณ - ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหรือทบทวน
ประธานกรรมการพัฒนาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยกาหนดให้ใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาสีปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้ าปี (พ.ศ.256-2565) รายละเอียดตามหนัง สื อด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน และนาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวเพื่อนามาไปใช้ใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และการพัฒนาในด้านต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
1. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.61-2565) ให้ถือปฏิบัติตามข้อ
17 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2.ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ฉบั บ ปั จ จุ บั น มาทบทวนและปรั บ ใช้ ใ นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมตาบลในครั้งนี้
วาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

วาระที่ 3
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
นายอวยพร รุปประมาณ - แนะนา ปลัดอบต. ที่ย้ายมาใหม่ นายอริยะ ไชยแสง และประชาคมความต้องการ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ในการร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับ ประโยชน์ร่วมกัน
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีประชาชมมีส่วนร่วม
- พิจารณาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
- รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล
- ผู้บริหารท้องถิ่นได้พบปะพูดคุยกับประชาชน ตอบข้อซักถามของประชาชน กรณี
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงตาม
หลักธรรมาภิบาล

-3การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5)
นายอวยพร รุประมาณ - ตามที่ได้กล่าวมาแล้วสาลับขั้นตอนการเพิ่มเติมแผน โครงการต่างๆ
ประธานกรรมการพัฒนาฯจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านมาแล้ว ซี่งทาง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแสง จะต้องส่ งมอบข้อมูล การประชุมประชาคม
หมู่บ้านให้กับคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ตาบล)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างแผนพัฒนาฯ ข้อมูลได้มอบให้กับทุกท่านแล้ว และ
ขอเชิญทางนักวิเคราะห์ ได้อธิบาย สรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชาคม
ระดับหมู่บ้านที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญครับ
นายอริยะ ไชยแสง
- ขอสวัสดีครับ ตามได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ นักวิเคราะห์ฯรวบรวม
ปลัดฯ
ข้อมูลในการประชาคมหมู่บ้าน กระผมขอชี้แจงผลการประชุมประชาคมให้ทุกท่าน
ได้ทราบสรุปรายละเอียด ดังนี้
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในการร่วม
คิ ด ร่ ว มท าร่ ว มตั ด สิ น ใจร่ ว มตรวจสอบร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ระหว่างองค์การบริหารส่ว นตาบล ร่วมกับ
ประชาชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้มิมติเห็นชอบ
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ฯ
นายอัมรินทร์ เรียนศรี
กานันตาบล

- เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านไผ่และลาดับโครงการสาคัญดังนี้
จานวน 45 โครงการ

ลาดับ
ความต้องการโครงการ/กิจกรรม
ความสาคัญ
1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 จากบ้านนางคูณ ต่างศรี ถึงเขตติดต่อ หมู่1
ตาบลเกาะลอย
2
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายจากหน้าวัดบ้านไผ่
ถึงบ้านนายเกษม ตราชู
3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางบุญนา ต่อคุ้ม ถึงที่ดิน
นางนุชจรี ก้านบัว
4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายทวิช มานะลอ ถึง
ที่ดินนายถนอม วงษ์เสนา
5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นางพิกุล แก้วอมร ถึงคลองบ้านไผ่
6
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 จากบ้านนายวิรัตน์
รัตนภิรมย์ ถึงบ้านนายทองอินทร์ มีชัย
7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากที่ดิน

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

-4นายอัมรินทร์ เรียนศรี ถึงที่ดินนางสมศรี สารีบท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้าน
นายสมวงศ์ กองชุมพล ถึงบ้านนางสุกัญญา ฝายปัด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางละออง มานพ ถึง
บ้านนางสุนัน แสนใจกล้า
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางจาลอง มี
ชัย ถึงที่ดินนายพิชิต แปลกจิตร
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายสมพร
พรมบัง
ถึงที่ดินนายนพดล อาภาพิรมย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากที่ดินนายสมพงษ์ ขยันคิด ถึง
ที่ดินนายต่วน มาสแสง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากที่ดินนายนายเล็ก วนิชชากร
ถึงที่ดินจ่าสิบเอกประดิษฐ์ จาจิตร์
โครงการขุดลอกป่าช้าหนองมะแซว หมู่ที่ 6
โครงการติดตั้งไฟรายทาง หมู่ที่ 6ทั้งหมู่บ้าน (โคมคู่)
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและตีเส้นจราจรชะลอความเร็ว
โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
โครงการทาโดมศาลาประชาคมหมู่ที่ 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จากบ้านนางลาดวน เนียมคา ถึงที่ดินนายสมชาย
เหลืองห่อ
โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายวิรัตน์ รัตนภิรมย์ ถึงบ้านนางอนงค์
วงค์เสนา
โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6จากบ้านนางลาดวน เนียงคา ถึงที่ดินนายสมชาย
เหลืองห่อ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 จากบ้านนางรัตนาวลี ศรีนวล ถึงป่าช้า
หนองมะแซว
โครงการลอกคลองสาธารณะประโยชน์ บ้านไผ่
โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายทองอินทร์ มีชัย ถึงบ้านนายประสิทธิ์
โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายพัน ปัญญา ถึงคุ้มบ้านหนองคล้า
โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 รอบป่าช้าหนองมะแซว
โครงการย้ายถังประปา หมู่ที่ 6 จากสระน้าวังวัด ไปป่าช้า หนองมะแซว
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 นายอัมรินทร์ เรียนศรี ถึงบ้านนายสายชล
ผลาหาญ
โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 6 จากบ้านนางจาลอง มีชัย ถึงบ้านนางคูณ ต่างศรี
รังวัดที่สาธารณะประโชยน์ ในเขตตาบลหนองแสง
(เสนอโดยประชาคม หมู่ที่ 6)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

-5โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 จากสระหนองคล้า ถึงบ้านนายเปลี่ยง
โครงการถนนดิน หมู่ที่6 จากที่ดินนางเนียม อาภาพิรมย์ ถึง หนองศาลเจ้า
โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินทางลาไย เสาะด้น ถึงที่ดินนายทองคา มีชัย
โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางทองสุข มณฑาลพ – สุวรรณศร บ้านไผ่ ถึง
หมู่ที่ 5
โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางพยอม แดนธานี ถึงที่ดิน นางทองอิทร์ ตอง
อ่อน
โครงการตั้งถังประปาเจาะบ่อบาดาล คุ้มบ้านใต้ หมู่ที่ 6
โครงการจัดซื้อถังน้าประปา ขนาด 2,000 ลิตร หมู่ที่ 6
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายบุญมี แปลกจิตร ถึงคลอง
สาธารณะประโยชน์บ้านไผ่
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดิน นางบุญนา
ต่อคุ้ม ถึงที่ดินนางสาวนุจรีย์ ก้านบัว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายอัมรินทร์ เรียนศรี ถึงที่ดินนายคา
พอง สิทธิปลื้ม
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายทองอินทร์ มีชัย ถึงที่ดินนางขน
มานพ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายทวิช
มานะลอ ถึงที่ดินนายถนอม วงษ์เสนา
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนายจรูญ นามโคตร ถึงที่ดินนาย
คาพอง สิทธิปลื้ม
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางสมสิทธิ เหลืองห่อ ถึงที่ดินนางสาว
ดรุณี มานพ

นางนิตยา หนันแป - เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสวนและลาดับโครงการสาคัญดังนี้
ประธานคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน จานวน 16 โครงการ
ลาดับ
ความต้องการโครงการ/กิจกรรม
ความสาคัญ
1
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายหล่า ผลาหาญ ถึงวัด
หนองหัวคู
2
โครงการซ่อมแซมระบบท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
3
โครงการขยายถนน ข้างละ 50 เซนติเมตร เทข้างถนนแอลฟัสติกส์ จากบ้านนาย
จักรี บุญผาย ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-6โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ หนองตาอ้าง หมู่ที่ 1 (เนื้อ
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว, เสียงตามสาย หมู่ที่ 1
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายตุ๋ย ปริกสุวรรณ ถึงบ้านนาง
วิจิตรา ราชดีผิว
โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ บ้านสวน หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจาตาบลหนองแสง
(เสนอโดยประชาคม ม.1)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากที่ดินนางจันเพ็ญ มีเกาะ ถึงประปาหนองตา
อ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากที่ดินนางละมัย กงแก้ว ถึงที่ดินนายสวาท
มานะคิด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จากที่ดินดาบตารวจสุวัติ
นุชประเสริฐ ถึง
ที่ดินนายวีรยุทธ ช่างกลึง
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 จากที่ดินนายจักรี บุญ
ผาย ถึงที่ดินนางสมควร ชาดา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายจากที่ดินบ้านนายฉลอง ตงฉิน
ถึงที่ดินบ้านนางคา บัวหอม
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากที่ดินนายตุ๋ย ปริก
สุวรรณ ถึงที่ดินนางอาพร สายสงวน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายจากที่ดินบ้านนางอนงค์ พึ่งมา
ถึงบ้าน นายปฐม จ่าศาล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายจากที่ดินนางละมัย กงแก้ว
ถึงที่ดินบ้านนายสวาท มานะคิด

นายบุญส่ง นึกถึง - เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองแคนและลาดับโครงการสาคัญดังนี้
ประธานคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน จานวน 25 โครงการ
ลาดับ
ความสาคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8

ความต้องการโครงการ/กิจกรรม
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 (คุ้มบ้านนาดง)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 (คุ้มบ้านคาภู)
โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2
โครงการย้ายถังน้าประปา (คุ้มสามแยก) จากบ้านใหม่หมู่ที่ 2 ย้ายไปตรงสามแยก
เจริญธรรม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน
โครงการซ่อมแซมไฟริมทาง หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ถึง หมู่ที่ 6
โครงการขยายท่อประปา หมู่ที่ 2 (คุ้มนาดง )
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จากที่ดินนางสาวบุญทรัพย์ มานะเฝ้า ถึงที่ดิน
นางนาลี อาภาพิรมย์

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-7โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จากที่ดินนายดา ผาหนองลี ถึงที่ดินนางบุญมี
วงษ์ปา
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว, เสียงตามสาย หมู่ที่ 2
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จากที่ดินนางสง่า นึกธรรม ถึงหมู่ที่ 5
โครงการถนนลูกรัง หมูที่ 2 จากที่ดินนางกาญจนา ถึงหมู่ที่ 5
โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2
คุ้มบ้านช่าง จากบ้านนายวีรยุทธ ช่างกลึ่ง ถึงที่ดินนางธรัญญา จานงเดช
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จากที่ดินนางจงจิตต์ พรรณาวร ถึงที่ดินจ่าสิบ
เอกประดิษฐ์ จาจิตร์
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2
จากที่ดินนายวิจารณ์ คาดา ถึงที่ดินนางกองแพง เกตุทองสุข
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (แยกหนองแคนบ้าน
ใหม่)
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากสุวรรณศร ถึงบ้าน
ใหม่
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากบ้านใหม่ ถึง หมู่ที่
1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายคุมบ้านนาดง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายจากบ้าน
นางสาวบุญทรัพย์ ถึงบ้านใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
สายจากที่ดินนายบุญส่ง คาเงิน
ถึงที่ดินนางคาดา ศรีผ่อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 คุ้มบ้านช่าง ซอย 1 และ ซอย 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากศาลากลางบ้าน ถึงแยกบ้าน
นางทองสุข สังข์เทียน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากที่ดิน
นายยศพนธ์ สารีบท ถึงที่ดินนางพัทธนันธ์ ประสารกก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายจากที่ดิน
นางจงจิตต์ พรรณาวร ถึงที่ดินายเล็ก วณิชชากร

-8นางสมบัติ พันธ์มะลี - เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบุตราชและลาดับโครงการสาคัญดังนี้
ประธานคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน
จานวน 22 โครงการ
ลาดับ
ความต้องการโครงการ/กิจกรรม
ความสาคัญ
1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนางสาเรียน สุมะโน
ถึงที่ดินร้อยโทเดชา ขุมทอง
2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากหน้าโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ไป
วัดประดิษฐาราม
3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายประสิทธิ์ สารีบท ถึง
สระน้าสาธารณะประโยชน์
4
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางอุมาสมร
พอดี
ถึงที่ดินนางทองรัตน์ มาสแสง
5
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 จากศาลากลางบ้าน ถึง
ที่ดิน
ร้อยโทเดชา ขุมทอง
6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางเสมอ พอดี ถึงที่ดินนาย
มนัส เชิญชัยภูมิ
7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางทองรัตน์ มาสแสง ถึง
บ้านเมืองใหม่
8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายมานะ มานะต่อ ถึงที่ดิน
นางทองดี กันเหตุ
9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายมานะ มานะต่อ
ถึงที่ดินนางคามี สารีบท
10
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายบุญเสริฐ ใจหลวง ถึงที่ดิน นาง
สาเภา มัธยม
11
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายเดชา อักษรดี ถึงที่ดินนางสมบัติ พันธ์
มะลี
12
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
จากที่ดินร้อยโทเดชา ขุมทอง ถึงที่ดินนางดา ช่างกลึง
13
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางคามี สารีบท ถึงที่ดินนางสาว
อาไพ มาสแสง
14
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายวิเชียร มัธยม ถึงที่ดินนางบุญดี
เชิญชัยภูมิ
15
โครงการซ่อมเครื่องขยายเสียงหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
16
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
17
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางอนงค์ลักษ์ มาสแสง ถึงที่ดินนางบุญ
เรื้อ อักษรดี

18
19
20
21
22

-9โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
โครงการขุดสระน้าสาธารณะประโยชน์ เนินย่อ หมู่ที่ 3
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสาเรียน สุมะโน ถึง
ที่ดิน ร.ท.เดชา ขุมทอง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสมคิด สารีบท ถึงที่ดิน นายวิเชียร
มัธยม
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสวัสดิ์ จุลวงษ์ ถึงที่ดิน นางสาเรียง
บุญมี

นางสมบัติ พิมพ์วัฒน์ - เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านหมู่ที่4 บ้านเนินค้อและลาดับโครงการสาคัญดังนี้
ประธานคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน
จานวน 20 โครงการ
ลาดับ
ความต้องการโครงการ/กิจกรรม
ความสาคัญ
1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายพรศักดิ์ สิทธิบูรณ์ ถึง
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
2
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จากที่ดินนางสาวนิตยา มีชัย
ถึงที่ดิน นางศรีสุดา มานะบัง
3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายสมศักดิ์ สังประพล ถึง
ที่ดินนายสมชาย สิทธิปลิ้ม
4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายมานัส คงพิกุล
6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางอานวย ชาลี ถึงโรงน้า
7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายคาพอง สิทธิปลื้ม ไปหมู่ 6
บ้านไผ่
8
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสมัย ขยันคิด
ถึงหมู่ที่ 1 ตาบลเกาะลอย
9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากที่ดินนางสาเรียง บุญมี ถึงบ้านเมือง
ใหม่ หมู่ที่ 4 ตาบลประจันตคาม
10
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ 4 ตาบลหนองแสง ถึงดอนน้อย หมู่ที่
4 ตาบลเกาะลอย
11
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ที่ 4 จากแยกบ้านนายสมนึก สิทธิปลิ้ม ไปสวนรวมใจ
12
โครงการขยายปรับปรุงสระหนองสระพัง หมู่ที่ 4
13
โครงการขยายสระน้า หมู่ที่ 4 ข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน
14
โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสมจิตร พันธยุง ถึงโรงเรียนวัด
ประดิษฐาราม
15
โครงการขุดบ่อน้าตื้นภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
16
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

17
18
19
20

-10โครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายมานัส คงพิกุล ถึงบ้านนายสมัย ขยันคิด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายวิมล กายสิทธิ์ ถึงที่ดิน
นางกองแพง ช่างชุบ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จากที่ดินนายลาจวน กงแก้ว ถึงที่ดินนางมะลิวรรณ
ณ นคร
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 จากที่ดินนางนวย ชาลี ถึงที่ดิน
นายลาจวน กงแก้ว

นายสมพงษ์ ขยันคิด - เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองแสงและลาดับโครงการสาคัญดังนี้
ประธานคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน
จานวน 32 โครงการ
ลาดับความสาคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความต้องการโครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางจินตนา คะมะโน ถึงที่ดิน
นายแผ่น บุญอยู่
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนายลัทธิ ช่าง
ฟอก ถึงหน้าบ้านนางฐิติมา ภักดีแก้ว
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางเสนาะ
ถึงที่ดินนางนิสารัตน์ ศรีสร้อยแก้ว นายอนันต์ อัคนียุทธ (ต้นโพธิ์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางอุบล นกน้อย ถึงที่ดินนาย
ต่วน มาสแสง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 จากรพ.สต.หนองแสง ถึงดงบัง
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางรัชนี ทรัพย์มั่น
ถึงหน้าบ้านนายพิญ ปัญญใส่ หมู่ 3 ดงบัง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากที่ดินนายอาคม ศรีภักดี ถึงที่ดิน
นางบุญเรือน ทองเกิด
โครงการไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางลาวรรณ ช่างต่อ ถึงหน้าบ้านนางปัทมา
มานะเฝ้า
โครงการไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 5 จากหน้าบ้านนางทองริ้ว เวหาด ถึงหน้าบ้านนางกินดา แก้ว
กลวงค์
โครงการขยายเส้นทาง หมู่ที่ 5 จากข้างบ้านนายเสน่ย์ ชัยนคร ถึงที่ดินนางจินตนา คะมะ
โน
โครงการขยายไหล่ทางถนน หมู่ที่ 5 ข้างสนามฟุตซอล – ถึงต้นโพธิ์ บ้านนายอนันต์ อัคนี
ยุทธ
โครงการขยายเส้นทาง หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางเริ่มอภัย ถึงทางรถไฟ
โครงการขยายเส้นทาง หมู่ที่ 5 จากคุ้มเนินจัว ถึงหนองยาง นานายบุญมา ช่างฟอก
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ระหว่างที่ดินนางสมหมาย
ช่างฟอก ถึงที่ดินนายบุญมา ช่างฟอก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากที่ดินนายสมพงษ์ ขยันคิด ถึงที่ดินนายต่วน มาส
แสง

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

-11ซ่อมแซมหอกระจ่ายเสียง ,เสียงตามสาย หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมแซมระบบน้าประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
โครงการปรับปรุงพื้นที่ สาธารณะหลังโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ หมู่ที่ 5
โครงการขยายเส้นทางใหม่ ระหว่างเส้นทางบ้าน นางฐิติมา ภักดีแก้ว ถึงทางรถไฟ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มกาลังไฟฟ้า 3 เฟส จากเสาไฟฟ้า หน้าอบต. ถึงรพ.
สต.หนองแสง
โครงการขยายไหล่ทาง ถนนข้างศูนย์เด็กเล็ก หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินนายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่น ถึงที่ดินนายวิระยะ
รุปประมาณ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินพันตรีประถม ชาติมนตรี ถึงที่ดินนางนิยม
นึกรักษ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางจิตนา คะมะโน ถึงที่ดินนางสาว
จันทนา ทะวิมาตร์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินนายสิทธิ์ ช่างฟอก ถึงที่ดินนายวิระยะ รุ
ประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 ระหว่างบ้านนางจินตนา คะมะโน ถึงบ้านนาย
แผน บุญอยู่
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ที่ดินข้างรพ.สต.หนองแสง ถึงที่ดินพันตรีประถม ชาติ
มนตรี
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากหลังรพ.สต.หนองแสง ถึงที่ดินนางนิยม นึกรัก
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางวารี อัตโน ถึงที่ดินนางแดง ชาติมนตรี
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางเกษร ตรีโกฎิ ถึงที่ดินนายสมพงษ์
ขยันคิด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินนายฉลอง กาหล ถึงที่ดินนายบรรจง แปลก
จิตร
โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง 3 เฟส จากหมู่ที่ 5 ถึงบ้านนางคูณ ต่างศรี

-12นายอวยพร รุปประมาณ - ในวาระอื่นๆ นี้มีท่านใดจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายอวยพร รุประมาณ - ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ
วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธัญลักษณ์ บุษบงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
(นายอริยะ ไชยแสง)
ปลัดองค์การบริการส่วนตาบลหนองแสง
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอวยพร รุประมาณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง

ตารางกาหนดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

2
1
3
4
6
5

หมู่/บ้าน
บ้านหนองแคน
บ้านสวน
บ้านบุตราช
บ้านเนินค้อ
บ้านไผ่
บ้านหนองแสง

วัน/เดือน/ปี
4 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ***

เวลา
11.30 น.
12.30 น.
13.00 น.
14.00 น
15.00 น.
16.00 น

สถานที่
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน
ศาลากลางบ้าน
ศาลาการเปรียญวัดประสาท
รังสฤษฎิ์

