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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
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ชื่อ – นามสกุล
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
นายสังเวียน อนุกิจ
นายนที สิงห์ทอง
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
นายทุเรียน อนุกิจ
นางสนธยา ขวัญใจ
นายแก้ว พิมเสน
นายสัญญา นามบุญเรือง
นายสมศักดิ์ เคนกุล
นายองอาจ กุมสินพันธ์
นายศักดิ์ชาย แคนดอก
นายอุรา นามเสนา
นายบัวไข แย้มสรวล
นายประกาศ คุณยงค์
นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
นายคาปน พรมมี
นายเอกลักษณ์ ดาคา
นายบุญส่ง สารามา
นายสมชาย วงษ์ลักษมี
นายวรรณชัย จาอยู่
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
นางสิรินยา กองจันดา
นายสมชาย ลันวงษา
นางสะวัง กิจดี
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา
นายราคิด วงษ์มิตร
นายสุรินทร์ แน่นอน

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
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ส.อบต. หมู่ที่ 2
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ส.อบต. หมู่ที่ 17
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 20
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32
นายชโลม ทาเหล็ก
33
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายยรรยงค์ จันแวว
2. นายดุสิต เติมวิเศษ
3. นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
4. นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
5. นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
6. นายชัยวัฒน์ คะประสิทธิ์
7. นายวิเชียร ปฏิสา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
2. นางสาวมาลัย ดวงบุตร
3. นายอาพร จวงสอน
4. นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ

ส.อบต. หมู่ที่ 21
ส.อบต. หมู่ที่ 22
ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 22
นายก อบต.เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
เลขานุการ นายก อบต. เมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพตาบลเมืองเก่า หหลักสูตรการ
จัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์) ซึ่งกาหนดจัดอบรมในวันที่ 24
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศาสนพิธี ซึ่งกาหนดจัดอบรมหลักพิธีต่างๆใน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองเก่า รับจานวน 105 ท่าน จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจลงชื่อเพื่อร่วมอบรม
โครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖3
ขอเชิญสมาชิกตรวจวาระประชุม
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม
มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

เรื่องปัญหาเส้นทางบริเวณทางโค้ง หมู่ที่ 19 – หมู่ที่ 6 ที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่
ผ่านมา อยากสอบถามเนื่องจากส่งผลให้การสัญจรไม่สะดวก นักเรียนใช้เดินทางไป
โรงเรี ย น เกษตรกรใช้ เป็ นเส้ นทางในการเก็บเกี่ยวผลผลิ ต จึงอยากสอบถามว่ า
ดาเนินการถึงไหนแล้ว

นายก อบต.เมืองเก่า

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกดาเนินการแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดออกตรวจสอบ
แล้ว ก็ขอให้ปลัดชี้แจงต่อสมาชิกต่อไป

เลขานุการสภา

จากข้อสอบถามของสมาชิก โดยปกติจะให้รถของเราเองในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหา

นายก อบต.เมืองเก่า

ซึ่งขณะนี้ดาเนินการอยู่ที่หมู่ที่ 5 หนองรี สาหรับบริเวณซุ้มทางโค้งจะดาเนินการได้
ภายในอาทิตย์หน้านี้ โดยตอนแรกจะให้กองช่างคานวณลูกรังมาลงเลยแต่กองช่างมี
ภารกิจ งานอยู่ จึงให้ งานป้องกัน นาดิน จากหนองรีไ ปแก้ไขก่อน โดยขออนุญาต
สมาชิกหมู่ที่ 5 ด้วย ก็ขอแจ้งว่าการนาดินออกจากหนองรีขอให้แจ้งด้วยสมาชิกด้วย

ระเบียบวารที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

นายก อบต.เมืองเก่า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการได้จัดทา
รายงานให้สมาชิกแล้ว ก็ฝากให้สมาชิกติดตามเพื่อให้งานโครงการต่างๆเป็นไปตาม
แผนดาเนินการในแต่ละห้วง โดยโครงสร้างพื้นฐานโครงการต่างๆก็ให้สมาชิกช่วยกัน
ตรวจสอบเพื่อให้งานออกตามกาหนดเวลาโดยจะขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่านโยบาย
และแผนนาเสนอรายงาน

นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์ ทางคณะกรรมการได้มีการติดตามและจัดทารายงานโดยขอนาเสนอรายงานการ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2563 โดยจะขอชี้แจงข้อมูลดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น หพ.ศ.
2561-256) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยได้กาหนดโครงการที่บรรจุใน
แบบ ผ 01 เฉพาะปี 2563 รวม 132 โครงการ/กิ จ กรรม ได้ รั บ การอนุ มั ติ
งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 314,998,800 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
/ยุทธศาสตร์...
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 59 โครงการ
งบประมาณ 119,800,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 2,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
จานวน 24 โครงการ
งบประมาณ 35,463,387 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้า จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
2,600,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จานวน 29 โครงการ
งบประมาณ 180,208,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 จานวน
โครงการ งบประมาณ 4,532,000 บาท
รวม 132 โครงการ งบประมาณ 314,998,800 บาท
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หพ.ศ.2561-256) เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่
1/2563 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยได้กาหนดโครงการที่
บรรจุใน แบบ ผ 01 เฉพาะปี 2563 รวม 57 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 23,619,881 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 31 โครงการ
งบประมาณ 15,250444 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง จานวน 23 โครงการ
งบประมาณ 7,561,968 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้า จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
807,469 บาท
รวม 57 โครงการ งบประมาณ 23,619,881 บาท
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หพ.ศ.2561-256) เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่
2/2563 ประกาศใช้ เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยได้ ก าหนด
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หพ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 01 เฉพาะปี
2563 รวม 11 โครงการ/กิจกรรม ได้รั บการอนุ มัติงบประมาณจานวนทั้งสิ้ น
517,475,212บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 1,067,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้า จานวน 7 โครงการ งบประมาณ
3,405,212 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 จานวน
โครงการ งบประมาณ 513,000,000บาท
รวม 11 โครงการ งบประมาณ 517,475,212บาท
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น หพ.ศ.2561-256) เปลี่ ยนแปลงเพิ่ม เติม ครั้ง ที่
3/2563 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 20สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยได้กาหนดโครงการที่
/บรรจุใน...
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บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หพ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 01 เฉพาะปี 2563
รวม 5 โครงการ/กิ จ กรรม ได้ รั บ การอนุ มั ติ ง บประม าณจ านวนทั้ ง สิ้ น
3,467,000 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 1,067,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง จานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 2,400,000 บาท รวม 5 โครงการ งบประมาณ 3,467,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น หพ.ศ.2561-256) แบบ ผ 03 โครงการบัญชีครุภัณฑ์
เฉพาะปี 2563 รวม 60 โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติงบประมาณจานวน
ทั้งสิ้น 9,364,900 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองฯ จานวน 32 โครงการ งบประมาณ
1,153,500 บาท
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หพ.ศ.2561-256) เปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่
1/2563 แบบ ผ 03 โครงการบั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ เฉพาะปี 2563 รวม 6
โครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติงบประมาณจานวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองฯ จานวน 6 โครงการ งบประมาณ
3,000,000 บาท
รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเมื องเก่ า ได้ ประกาศใช้ ข้อ บัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยมี
โครงการบรรจุ ในข้อบัญญัติงบประมาณจานวน 56 โครงการ/กิจกรรม จานวน
งบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน เป็นเงิน 46,266,564 บาท
โครงการตามบัญ ชีครุภัณฑ์ บรรจุ ในข้อบัญญัติงบประมาณจานวน 47
โครงการ/กิจกรรม จานวนงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน เป็นเงิน
5,039,600 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 โดยมีโครงการบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณจานวน 28 โครงการ/กิจกรรม จานวนงบประมาณตามราย
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน เป็นเงิน 14,146,000 บาท
องค์การบริหารส่ว นตาบลเมืองเก่า ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ/
เหลือจ่าย/งบกลาง/งบอุทกภัย ประจาปี 2563 จานวน 11 โครงการ/กิจกรรม
เป็นเงิน 14,146,000 บาท
.
รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห2561-2565) เฉพาะปี 2563 ที่ไม่ได้
รับการอนุมัติงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 57 โครงการ
งบประมาณ 114,045,016 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ จานวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,920,000 บาท
/ยุทธศาสตร์ที่ 3...

6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
จานวน 22 โครงการ
งบประมาณ 14,066,021 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒ นาด้านแหล่ งน้า จานวน 6 โครงการ งบประมาณ
1,322,841 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จานวน 6 โครงการ
งบประมาณ 172,058,300 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 3
โครงการ งบประมาณ 512,935,212 บาท
ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2563
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า ได้สรุปผลการที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี
2563 และมีข้อเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นดังต่อไปนี้
1.การดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนดาเนินการ
2.การตั้ ง งบประมาณในการจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ให้ พิ จ ารณางบประมาณให้
เหมาะสมและเพี ย งพอสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เพื่ อ ลดปั ญ หาการโอน/แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลดงบประมาณและเหมาะสมและเพียงพอและสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ
3.พิจารณาการสรรหาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองช่างให้เพียงพอกับ
ปริ ม าณงานและโครงการที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การด าเนิ น งานไม่ ทั น
ปีงบประมาณและความต่อเนื่องของโครงการ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาหรือไม่

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

คณะกรรมการฯได้ดาเนินการประชุมและเสนอรายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
โดยขอเพิ่มเติมหน้าที่ 11 เป็น ห2561-2565) ซึ่งอาจเกิดจากพิมพ์ตกหล่น

นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์ ขออนุญาตชี้แจง การรายงานประเมินติดตามแผนพัฒนา คือผลการดาเนินการ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ประจาปี 2563 ซึ่งยังไม่ได้นารายงานประจาปีมารายงาน รายงานประจาปีจะ
นาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ประธานสภาฯ

ขอสอบถามข้อเสนอแนะ ข้อ 2 และ 3 จะมีแนวทางดาเนินการและแก้ไขอย่างไร

นายก อบต.เมืองเก่า

การตั้งงบประมาณ จะขึ้นอยู่กับฐานรายได้และการเก็บภาษีของแต่ละปี ตั้ง
งบประมาณบนฐานขอความเป็นจริง
ส่วนการแก้ไขปัญหาบุคลากรของกองช่างด้านบุคลากรซึ่งขาดแคลน ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินงานก็มีการประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อมาช่วยตรงนี้
/5.2โอนงบ...
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5.2 โอนงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อาศัยความตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
กองช่าง
5.2.1 รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล งบประมาณก่อนโอน
0 บาท จานวนเงินที่โอน 60,000 บาท โอนจากเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน 3,581,290 บาท จานวนเงินที่โอน
60,000 บาท งบประมาณหลังโอน 3,521,290 บาท
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง

เลขานุการสภา

เนื่องจากทางกองช่างจะมีการเปิดรับบุคลากรแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ไว้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นแบบประมวลผลราคา 60,000 บาท
จึงขอโอนงบประมาณดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบจากสภาฯเพื่ออนุมัติ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผล โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
5.3 ขอความเห็นชอบพิจารณาเห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแควหนุมาน
หมู่บ้านวังห้าง ตาบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้าง ตาบลนาแขม โดย "ขอความ
เห็นชอบโครงการและให้กรมทางหลวงชนบทขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ าไม้ตามมาตรา
๕๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๔๔

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายก อบต.เมืองเก่า

ด้ว ยกรมทางหลวงชนบทแจ้งเรื่องการด าเนิ นการโครงการก่อสร้ างสะพานข้า ม
แควหนุมานหมู่บ้านวังห้าง ตาบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้าง ตาบลนาแขม โดย
"ขอความเห็นชอบโครงการและให้กรมทางหลวงชนบทขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ าไม้ตาม
มาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๔๔ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งโครงการดังกล่าวก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวตาบล
เมืองเก่าของเรา
/ประธานสภา...
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ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็ นชอบโครงการก่อสร้ างสะพานข้ามแควหนุมานหมู่บ้านวังห้ าง
ตาบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้าง ตาบลนาแขม โดย "ขอความเห็นชอบโครงการ
และให้กรมทางหลวงชนบทขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๔๔ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
๕.๔ ขอความเห็ น ชอบขออนุ ญ าตเข้ า ท าประโยชน์ ใ นเขตป่ า ตามมาตรา ๕๔
พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ หมวด ๕ การแผ้วถางป่า ที่ตั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า มาตรา ๕๔ ห30) ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือเผา
หรือกระทาด้วยประการใดๆ อันเป็นการทาลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า
เพื่ อ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ จ ะกระท าภายในเขตที่ ไ ด้ จ าแนกไว้ เ ป็ น ประเภท
เกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้า

เลขานุการสภา

กรณี ก ารก่ อ สร้ า งที่ ตั้ ง ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งเก่ า ต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการขออนุญาตป่าไม้ด้วย กรณีเดียวกับการสร้างสะพานในข้อข้างต้น ตาม
มาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีขยายเวลาว่าหน่วยงานไหนที่ยังไม่ได้ดาเนินการขออนุญาตให้
ขอความเห็นชอบจากสภาฯและดาเนินการต่อไปเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ หมวด ๕ การแผ้วถางป่า ที่ตั้งองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า มาตรา ๕๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวารที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่

นายคาปน พรมมี
ส.อบต.หมู่ที่ 15

ขอสอบถามเรื่องงบประมาณผู้ยากไร้ ผู้พิการ เนื่องจากนายทวี โสภาโพธิ์ ผู้พิการ
บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 15 ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย จึงขอความช่วยเหลือ
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเหลือ
ต่อไป
/การช่วยเหลือ...
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นายก อบต.เมืองเก่า

การช่วยเหลือจะมอบให้พัฒนาชุมชน ดาเนินการประสานเพื่อดาเนินการช่วยเหลือ
ซึ่งอยากให้ มีก ารดูแลเนื่ องจากเป็ นผู้ พิ การและได้รั บความเดือ ดร้ อน โดยจะให้
เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบการช่วยเหลือต่อไป

เลขานุการสภาฯ

การช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือได้แต่ต้องมีขั้นตอนโดย
1.จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและประสานไปทางสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ต่อไป
2.จะมีคณะกรรมการช่วยเหลือของทาง อบต.และมีงบประมาณที่ตั้งไว้หรือโอนมา
ช่วยเหลือต่อไป

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

เรื่องการศึกษาดูงานเนื่องจากพบข้อมูลสถานที่ดูงานที่น่าสนใจเป็นการเกษตร
สมัยใหม่ที่จังหวัดชลบุรี ขอเสนอให้พิจารณา

นายบัวไข แย้มสรวล
ส.อบต.หมู่ที่ 12

ตามที่ตนเป็นคณะกรรมการชมรมผู้พิการอยู่ ที่ผ่านมาประธานชารมผู้พิการได้ส่ง
เรื่องผู้พิการที่ยากไร้ไปที่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ทางสานักงานจะมีงบประมาณช่วยเหลือ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

จ.ส.อ. สุมิตร เงินโสม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ห สุมิตร เงินโสม )
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
ศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
หนางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
ประธานสภา อบต.เมืองเก่า

/ผู้ตรวจ...
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วรรณชัย จาอยู่)
หนายวรรณชัย จาอยู่)
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 17
ร.ต. พรเทพ จันทราสินธุ์
หพรเทพ จันทราสินธุ์)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 14
ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
หนายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6
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