
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอ่างทอง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 
 วันพฤหัสบดทีี่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น ๓) 

                                                 ********************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสังคม  ลาภเวช   ประธานสภา อบจ.อ่างทอง 
 2. นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง 
 3. นายสุพจน์   นาคประดิษฐ   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง 

4. ว่าที่ร้อยตรี จักรกฤษณ์  ทรงไตร  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 5. นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 6. นางประพิม  นิรันดร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 

7. นายบัญชา  ภัสสรศิริ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 8. นายพงศธร  สุเมฆะกุล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 9. นายพทุธิพร  ฉัตรบริรักษ์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 

10. นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 11. นายสุเมธ  กวางทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 12.นายชัยรัตน์  เปาอินทร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 13. นายมณเฑียร   วิริยางกูร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 14. นางรัตนี   ปกป้อง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง4 
 15. นางสุพร  รุ่งสว่าง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
 16. นายอนุวัตร  มากประมูล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 

17. นายอ านาจ   เสมาทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
 18. นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอแสวงหา 
 19. นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอแสวงหา 

20. นางสมพิศ นวมจิตร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอไชโย 
21. นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอไชโย 

 22. นางสาวชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอป่าโมก 
23. นางจินตนา ผ่องพุฒิ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอป่าโมก 

 24. นายสิทธิชัย  เดโช   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอสามโก้ 
 
ผู้ขาดประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้ลาประชุม 
 -ไม่มี- 
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ผู้เข้าร่วมประชมุ 
  
 1. นายสุรเชษ  นิ่มกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 2. นายชรินทร์  เปาอินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 3. นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์  รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.อ่างทอง 

4. นายสมศักดิ์  เมืองทอง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
5. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. 
6. นายสุชิน  อร่ามพงษ์  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
7. นางสาวเบญจรัตน์  วิบูลย์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายวินัย  จันทร์ทอง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางยุพาภรณ์  สมรูป  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  ผอ.กองกิจการสภา อบจ. รกท.ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
11. นางพรทิพย์  กาศเจริญ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
12. นางอินทิรา  สวนมะม่วง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
13. นางสาวสุธาทิพย์  ปิ่นวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
14. นางสาวรัชดา  ตันตราจิน  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
15. นางล าดวน  เหมือนทิพย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
16. นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
17. นายนนทวัชร์   นิ่มกุล  นิติกรช านาญการ 
18. นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
19. นางสาวจิราพร  แสงทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
20. นายคณากรณ์  คงใหญ่  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 
21. นายเกรียงไกร  เซ็นลี  ผช.ช่างไฟฟ้า 
22. นายสันติธรรม  จันทร  ผช.จนท.นโยบายและแผน 
23. นายศุภชัย  ผลจันทร์  สื่อมวลชน 
24. นายจักราวุธ  ปุณมาฆะ  สื่อมวลชน 
25. นายสาทร  คชวงษ์  สื่อมวลชน 
26. นายทรงวุธ  กลิ่นสุคนธ์  สื่อมวลชน 

 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ. :   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร   
(นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล) ส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม
นะคะ กราบเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และข้ึนท าหน้าที่ประธานสภาฯ ค่ะ  

  และเรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 2 ท่าน 
ขึ้นท าหน้าที่ด าเนินการประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญค่ะ  

                                                    
   ล าดับต่อไปขออนุญาตอ่านประกาศจังหวัดอ่างทอง 
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
................................ 

 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เสนอค าแถลงนโยบาย
เพ่ือให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพิจารณาน าเข้าที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้
การแถลงนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความแห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  มีก าหนด ๗ วัน ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ลงชื่อ สังคม  ลาภเวช 
       (นายสังคม  ลาภเวช) 

                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
   

    ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และด าเนินการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

     
ประธานสภา อบจ.   เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองนายกองค์การ 
(นายสังคม ลาภเวช) บริหารส่วนจังหวัด, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ทุกท่าน 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2564 ในวันนี้ นั้น 

   ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในวันนี้  และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือรับฟังการแถลงนโยบายจาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ ซึ่งเป็นการ
เลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง  และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากท่านทั้งหลาย เพ่ือการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดอ่างทองต่อไป  
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         บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ณ บัดนี้ ผมขอ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ  ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี ๑  

 
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
ประธานสภาสภา อบจ.    เรื่องที่ 1 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดท าทะเบียนประวัติ 
(นายสังคม  ลาภเวช)        ของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน  ขอความ

ร่วมมือท่านฯ ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้วางไว้ให้แล้ว หากถูกต้อง
ไม่มีข้อความที่ต้องแก้ไข ให้เซ็นชื่อในทะเบียนประวัติด้วยครับ 

 เรื่องที่ 2  การจัดท าบัตรประจ าตัวของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง  ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลในบัตรที่ได้จัดท าไว้ให้ หากถูกต้องให้
เซ็นต์ชื่อลงในบัตร เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามต่อไป           

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ประธานสภา อบจ. :   -ไม่มี- 
(นายสังคม  ลาภเวช)    
มติที่ประชุม     รับทราบ 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

 
ระเบียบวาระที่ 3      เร่ือง แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
ประธานสภา อบจ. ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(นายสังคม  ลาภเวช) 
 
เลขานุการสภา อบจ. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2540 แก้ไข 
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2546 
  มาตรา 35/4 บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้า

รับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  วรรคสาม บัญญัติว่า การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย   

  วรรคห้า บัญญัติว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นประจ าทุกปี 
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  วรรคหก บัญญัติว่า ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ก าหนดว่า 

  ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

  เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 

  ข้อ 124  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทาง
สนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถใน
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย 
ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและ
วิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้ 

  ข้อ 125  ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม
หรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม 
หรือคัดค้านที่ละคนเป็นล าดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

  ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น า
ความในหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
ประธานสภา อบจ.   ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แถลงนโยบายต่อ 
(นายสังคม  ลาภเวช) ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครับ 
 
นายก อบจ.  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  สมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และที่ประชุมได้มีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองไปแล้ว นั้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๒๓ 
 กระผม จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้รับบริการสาธารณะที่ดี 
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง โดยจะด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด ดังนี้  
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 ๑. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชน 
 ๑.๑ จัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดร่วมกับส านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วจังหวัด   เช่น การจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การ
จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยส าหรับให้ยืมใช้งานตามความจ าเป็น และ
การซ่อมแซม ดัดแปลง ที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถเสนอมายังฝ่าย
บริหารได้) 
  ๑.๒ สนับสนุนการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)    
มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอนาคตจะมี
การบริการออกหน่วยร่วมกับส านักงานสาธารณสุขแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในแต่ละอ าเภอ  ออกตรวจสุขภาพ  พัฒนาสุขภาพ  ผู้สูงวัย ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส  เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกต าบลในเขตจังหวัดอ่างทอง  
  ๑.๓ จัดตั้งกองสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมการท างานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือดูแลสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การจัดตั้งศูนย์กู้ภัยขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง โดยมีบริการรับ – ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล  บริการรับ - ส่ง
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสงเคราะห์  ผู้ยากไร้ 
ทั่วทั้งจังหวัดอ่างทอง “คุณเจ็บป่วย เราช่วยส่งโรงพยาบาลให้ฟรี” 

๑.๔ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “โรงเรียนชาวนา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง” โดยประสานความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดอ่างทอง  เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการรับเรื่องร้องทุกข์แก่ชาวนาทั่วจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาที่ประสบช่วง
ฤดูกาลท านาข้าว เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท านาและท าการเกษตร 
ปัญหาแมลง  ศัตรูพืช ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท าการเกษตร สมาชิก
โรงเรียนชาวนาในจังหวัดอ่างทอง 

๑.๕ การจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนสมุนไพรท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง  โดยเป็นศูนย์การเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สมุนไพรหายาก  
สมุนไพรรักษาโรค สมุนไพรที่มีฤทธิ์เสริมกัน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา หาความรู้  ตลอดจนอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่นไม่ให้สูญพันธุ์ และสนองพระราชด าริต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จัดตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้  เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่

เยาวชนในจังหวัด  โดยเน้นส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านและการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ตลอดชีวิตของเยาวชนและประชาชน  เพ่ือสร้างสรรค์สังคม
ฐานความรู้ที่ประชาชนสามารถก้าวทันโลก เช่น การส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่ประชาชน นักเรียนในจังหวัด 
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๓. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
๓.๑ พัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        

โดยปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ให้เป็นลานวิ่งเพ่ือสุขภาพ  และปรับปรุง
สวนสาธารณะในรูปแบบใหม่โดยความร่วมมือกับผู้จัดการสวนนงนุช พัทยา  
โดยจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดอ่างทอง 
ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย และสถานที่ค้าขายพักผ่อนหย่อนใจ 

   ๓.๒ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และเยาวชนในจังหวัดอ่างทอง 
๓.๓ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ในเขตจังหวัด เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เป็นต้น 
๓.๔ การพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ต าบลย่านซื่อ อ าเภอเมือง

อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือรองรับการจัดการแข่งขัน และจัดมหกรรมกีฬาระดับสากล  
กระตุ้นการท่องเที่ยวและดึงรายได้เข้าจังหวัด 

๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล, ฟุตบอล, 
ฟุตซอล และบาสเกตบอล ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ให้เข้า
มาจัดการแข่งขันในยิมเนเซียมภายในสนามกีฬาจังหวัดซึ่งเป็นยิมเนเซียมที่ได้
มาตรฐาน  เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก  และเยาวชน  หันมาให้ความสนใจกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 
ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้
คนมาเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
สนับสนุน  และผลักดันการก่อสร้างถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งไฟฟ้า      

ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงการจราจร
ระหว่างต าบล  การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกคูคลอง  ก าจัดวัชพืช
ขวางทางน้ า  ตลอดจนการด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหายให้สามารถ
กลับมาใช้งานได้ตามปกติ  ปรับปรุงถนนสายทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองได้รับถ่ายโอนจากทางหลวงชนบท และจากจังหวัดอ่างทอง   

๕. นโยบายด้านความสัมพันธ์ และการประสานงานท้องถิ่น 
 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งในระดับจังหวัดกับรัฐบาล  
ระดับกลุ่มจังหวัดด้วยกันเอง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด  โดยการ 

๕.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสานงาน  การด าเนินกิจกรรม  และ
การร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานแผนพัฒนาร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างมีทิศทาง 

๕.๒ สนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายผู้น าชุมชน  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  นักวิชาการ  อาสาสมัคร  สร้างสังคมจิตอาสา  ร่วมเป็นแกนกลางเชื่อมโยง
การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น  ตามนโยบาย  วาระและความจ าเป็นเร่งด่วน 
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๕.๓ ยกระดับความร่วมมือและประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าท้องถิ่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หน่วยงานในพื้นท่ี  สู่ส่วนกลางและรัฐบาล  เพ่ือกระชับขั้นตอน  เร่งรัดการจัดสรร
งบประมาณ  เพื่อจัดการปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างทันท่วงที 

๕.๔ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ  และการร่วมด าเนินกิจกรรมอย่างกว้างขวาง  บนเวทีและในบทบาทต่างๆ  
เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การร่วมปฏิบัติงาน  การร่วม
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม  เป็นต้น งานพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมาจากการประชาคมท้องถิ่น และต้องมีใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกโครงการ 

ส าหรับการด าเนินนโยบายดังกล่าวข้างต้น  กระผมขอเรียนว่า จะมุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถและปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข และตามความต้องการ
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ   

 
ประธานสภา อบจ. มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ…..ขอเชิญท่านกฤติพงศ์  แซ่โค้ว ครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 
นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน 

  กระผมกฤพงศ์ แซ่โค้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เขต ๑ อ าเภอแสวงหา มีเรื่องจะรบกวนฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เรื่องที่ ๑ โครงการ ถนน คสล. เส้นบ้านกอไผ่ 
หมู่ที่ 11 ที่เราได้งบประมาณไปแล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้ด าเนินการถึงไหนครับ  
เรื่องท่ี 2 ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นแสวงหา – ท่าช้าง ไม่ทราบว่าด าเนินการ
ถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การ 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแถลงนโยบาย แต่ท่าน

สมาชิกถามมา ผมก็ขออนุญาตท่านประธานตอบเลยนะครับ 
เรื่องแรก ถนนบ้านกอไผ่ หมู่ที่ 11 วันนี้ผมเข้ามารับหน้าที่ นายก อบจ. 

เป็นวันแรกและได้แถลงนโยบาย ซ่ึงในวันที่ 1 มีนาคม 2564  ก็จะด าเนินการ
ประกาศให้เรื่องถนน และไฟฟ้าด้วย เพราะที่ผ่านมาได้ประกาศไปแล้ว แต่ก็ได้
ยกเลิกไปเนื่องจากว่าแพล้นปูนที่เราก าหนดไว้ เจ้าของแพล้นเขายกเลิก คือมีการ
ประกาศไปแล้วนะครับ ใช้แผนของบริษัทหนึ่งพอถึงเวลาเราประกวดราคาเจ้าของ
แพล้นขอยกเลิกไม่ให้ใช้  เราก็ต้องยกเลิกประกาศ ขออธิบายท่าน สจ.กฤติพงศ์ นะ
ครับ และช่วงที่เราไปเลือกตั้งแล้ว กตต.ยังไม่รับรอง แล้วผมยังไม่สามารถเซนต์
หนังสือได้ ท่านบอกว่า ท่านท าหน้าที่นายก อบจ. เท่าที่จ าเป็น ซึ่งในที่นี้มีการ
ประกาศงานไปเหมือนกัน แต่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะต้องรีบท าให้ทันภายใน 
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เดือนมีนาคม เพราะถ้าไม่ทันเดือนมีนาคม ถ้ายังไม่ก่อหนี้ผูกผันภายใน

เดือนมีนาคมนี้ ส านักงบฯ จะริบเงินคืนนะครับ ก็เลยต้องประกาศอันนั้นท าหน้าที่
เท่าท่ีจ าเป็น แต่ในส่วนที่ท่านกฤติพงศ์ ถาม เรารอได้ก็เลยยังไม่ประกาศให้ครับ 

ประธานสภา อบจ. มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ…..ขอเชิญท่านมณเฑียร วิริยางกูรครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 
นายมณเฑียร  วิริยางกูร  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภา อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน 

กระผมนายมณเฑียร  วิริยางกูร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เขต 6 อ าเภอวิเศษชัยชาญ กระผมขออภิปรายนโยบายท่านนายก ผมขอ
ท่านเลขาสภาฯ ขึ้นชาร์จ ข้อสุดท้ายหน่อยครับ ที่ท่านนายก พูดไปเมื่อสักครู่ การ
ก าหนดการมีส่วนร่วมระหว่างของฝ่ายสภาฯ กับนายก ที่บอกว่าเวลาที่มีปัญหา
อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถให้ท่าน สจ. พูดภายในห้องประชุมนี้ได้ อันนี้เวลาที่จะยื่น
อะไรก็แล้วแต่ มันเป็นกฎ ข้อบังคับของการประชุม จะต้องให้สมาชิกสภา อบจ. 
ยื่นญัตตินั้นๆ ถึงท่านประธานสภาฯ และท่านประธานสภาต้องน าญัตติเข้าที่
ประชุมสภา สมาชิกสภาฯ จึงจะมีสิทฺธิพูดได้ ในวาระสุดท้ายหรือวาระอ่ืนๆ นอก
เสียจากว่าวาระที่ท่านประธานสภาฯ บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมถ้า
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ท่านสมาชิกสภาฯ ถึงจะมีสิทธิพูดเรื่องนั้นได้  ฉะนั้นถ้าจะ
เสนอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ผมขอให้เป็นการเสนอในระเบียบวาระอ่ืนๆ ครับ ขออนุญาต
เรียนท าความเข้าใจกับทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

   
ประธานสภา อบจ.  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมฯ แห่งนี้ ได้รับ 
(นายสังคม  ลาภเวช)  ทราบถึงนโยบายในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
  เรียบร้อยแล้วนะครับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบจ. มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญนะครับ...  
(นายสังคม  ลาภเวช) มีไหมครับ......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
  
 ปิดประชุม เวลา  11.05 น. 
 

                        (ลงชื่อ)                                          ผู้จด/ผู้ถอดรายงานการประชุม 
                                                  (นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว) 

  (ลงชื่อ)                                 ผู้พิมพ์ 
                                                  (นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย) 

  (ลงชื่อ)                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
             (นางสาวชนม์สิตา   นิ่มกุล) 



 


