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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
***********************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
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21

ชื่อ – นามสกุล
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
นายสัญญา นามบุญเรือง
นายสมศักดิ์ เคนกุล
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นายองอาจ กุมสินพันธ์
นายอุรา นามเสนา
นายบัวไข แย้มสรวล
นายประกาศ คุณยงค์
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
นายคาปน พรมมี
นายเอกลักษณ์ ดาคา
นายสมชาย วงษ์ลักษมี
นายบุญส่ง สารามา
นายวรรณชัย จาอยู่
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
นายสมชาย ลันวงษา
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา
นายราคิด วงษ์มิตร
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายยรรยงค์ จันแวว
2. นายสังเวียน อนุกิจ
3. นายนที สิงห์ทอง
4. นายดุสิต เติมวิเศษ
5. นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
6. นายทุเรียน อนุกิจ
7. นางสนธยา ขวัญใจ
8. นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
9. นายแก้ว พิมเสน

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 15
ส.อบต. หมู่ที่ 15
ส.อบต. หมู่ที่ 16
ส.อบต. หมู่ที่ 16
ส.อบต. หมู่ที่ 17
ส.อบต. หมู่ที่ 17
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 22
ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 6
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10. นายศักดิ์ชาย แคนดอก
11. นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
12. นายอุรา นามเสนา
13. นายชัยวัฒน์ คะประสิทธิ์
14. นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
15. รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
16. นางสิรินยา กองจันดา
17. นางสะวัง กิจดี
18. นายสุรินทร์ แน่นอน
19. นายชโลม ทาเหล็ก
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
2. นางสาวมาลัย ดวงบุตร
3. นายอาพร จวงสอน
4. นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ

ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 21
นายก อบต.เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัย 2 ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
ขอชี้แจงเรื่องการจัดส่งหนังสือ โดยปกติจัดส่งไม่น้อยกว่า 3 วัน
เลขาสภา อบต.เมืองเก่า ถ้ากรณีเร่งด่วนจะมีการออกหนังสือเชิญ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
สาหรับในการประชุมครั้งนี้ มีการออกหนังสือแจ้งช่วงและกาหนดสมัยประชุมไว้แล้ว
สาหรับสมัย ๒ คือ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยในครั้งนี้มีข้อประชุมเร่งด่วนเพื่อ
รองรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจึงต้องขออนุมัติต่อสภาในการเพิ่มเติมแผน ในพื้นที่หมู่ ๑๕
และ หมู่ ๙ จึงต้องมีการนัดประชุมในวันหยุดราชการ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม
มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่
/ระเบียบ...

ระเบียบวารที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
4.1 ไม่มี
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ระเบียบวารที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 /2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 (3)
จะมีการพิจารณาทีเดียว 3 วาระรวด
ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางสาวมาลัย ดวงบุตร บันทึกหลักการและเหตุผล
รองนายก อบต.เมืองเก่า ประกอบแบบขอเสนอญัตติ
เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
๒/๒๕๖๓
หลักการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-2๕๖๕) และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น นั้น
เหตุผล บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่ าได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๕๖๓
แล้วในการประชุม เมื่อวันที่ ๒4 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖1 ข้อ ๒(๒) กาหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อสภา
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ ง แผนพัฒ นาท้ องถิ่ นดั ง กล่ า ว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาองค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นตาบลเมื องเก่า เพื่อพิ จารณาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2๕๖๑-๒๕๖๕)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
บัญชีสรุ ปโครงการพัฒ นาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,070,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
-แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 3,405,212 บาท
/ยุทธศาสตร์ที่6)...
ยุทธศาสตร์ที่ 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและชุมชน จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 513,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ งบประมาณ 517,475,212 บาท
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยบ้านนายภิรมย์ พรมแสงถึงบ้านนายจาปี แคนศรี
(ต่อจากเดิม) บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,500
เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 500,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเข้าหมู่บ้านวังห้าง (ต่อจากเดิม)
บ้านวังห้าง หมู่ที่ 15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5 เมตร หนา
0.15 เมตร ความยาว 75 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ
220,000 บาท
1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้า ท่อระบายน้า รางระบายน้า
-แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักถนนสายข้างวัดราษฎร์รังษี (ต่อจากเดิม)
บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก โดยวางท่อระบายน้า คสล.ขนาด
0.60X100 เมตร จานวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 13 บ่อ (ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
-แผนงานเคหะและชุมชน
1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน (บ่อบาดาล)
บ้านเหนือ หมู่ 3 งบประมาณ 507474.23 บาท
๒) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน (บ่อบาดาล)
บ้านเลียบ หมู่ 4 งบประมาณ 384,424.23 บาท
๓) โครงการติดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้าพลั ง งานแสงอาทิต ย์ประปาหมู่บ้ านบ้านหนองรี
หมู่ 5 งบประมาณ 500,000 บาท
/โครงการ...
4) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน(บ่อบาดาล)
บ้านม่วง หมู่ 7 งบประมาณ 507,474.23 บาท
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5) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านท่าข่อย
หมู่ 14 งบประมาณ 505,839.48 บาท
6) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านถนนทอง
สอง หมู่ 20 งบประมาณ 500,000 บาท
7) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านบ้านเลียบ
สอง หมู่ 22 งบประมาณ 500,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,405,212 บาท
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานเคหะและชุมชน
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองรี งบประมาณ 513,000,000 บาท
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายวรรณชัย จาอยู่
ส.อบต.หมู่ที่ 17

ขอเพิ่มเติมในงบประมาณ ของหมู่ที่ 17 โครงการถนนคอนกรีตที่ยังขาด 300 เมตร

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
ปลัด อบต.เมืองเก่า

โครงการดังกล่าวของหมู่ 17 นั้นได้บรรจุในแผนพัฒนาแล้ว โดยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นั้นเป็นงบประมาณต่อเนื่อง โดยให้ดาเนินการในโครงการที่ต่อเนื่องกันกับโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อน

นายองอาจ กุมสินพันธ์ หมู่บ้านถนนทอง จะมีน้าท่วมขังทุกปี โดยทั้งหมู่ 9 และหมู่ 20 ชาวบ้านได้รั บความ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เดือดร้อนมาก การแก้ปัญหาต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

หมู่ที่ 16 ก็ขอแจ้งความเดือดร้อนในเรื่องเสียงไร้สายและไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งก็ขอให้
งบประมาณกระจายไปในทุกหมู่บ้านซึ่งมีความเดือดร้อนแตกต่างกันไป

นายคาปน พรมมี
ส.อบต.หมู่ 15

.ก็ มี ค วามยิ น ดี แ ละภู มิ ใ จที่ ท างฝ่ า ยบริ ห ารด าเนิ น การของบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น
เฉพาะกิจ มาสู่ ตาบลเมืองเก่าของเราได้ซึ่งการประชุมวันนี้มีความส าคัญไม่เช่นนั้น
งบประมาณจะถูกตีกลับไป จึงอยากให้สมาชิกทุกท่านภูมิใจถึงหมู่ไหนจะได้ก็ประโยชน์
เพื่อชาวบ้านในตาบลของเรา
/งบประมาณ...

นายอาพร จวงสอน
งบประมาณดั ง กล่ า วเป็ น งบเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ หมู่ ที่ 15 และหมู่ ที่ 9 โดยได้
รองนายก อบต.เมืองเก่า ดาเนินการไปแล้วและงบประมาณดังกล่าวเหลือ จึงต้องเร่งดาเนินการเปิดประชุมสภา
เพื่อขอความเห็นชอบไม่เช่นนั้นงบประมาณดังกล่าวจะถูก ดึงกลับไป ส่วนในหมู่อื่นๆ
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ที่ได้รับความเดือดร้อนก็ขอยืนยันว่าทางฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะพัฒนาตาบลเมืองเก่า
ในทุกๆหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียด
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการพิจารณารายละเอียดของหลักการโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 /2563 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
5.2 ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ( พ . ศ . 2 5 6 1 - 2 5 6 5 )
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 24
เชิญฝ่ายบริหาร

นางสาวมาลัย ดวงบุตร บันทึกหลักการและเหตุผล
รองนายก อบต.เมืองเก่า ประกอบแบบขอเสนอญัตติ
เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๓
หลักการ ตามที่องค์การบริหารส่ว นตาบลเมืองเก่า ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-2565) และประกาศใช้เมื่อวันที่๙ กรกฎาคม 25๖๒ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น นั้น
เหตุผล บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
แล้ ว ใน กา รป ระ ชุ ม เ มื่ อ วั น ที่ ๒๔ พ ฤษ ภ า คม ๒ 5๖ ๓ ซึ่ ง ตา มร ะเ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖1 ข้อ ๒2/1 กาหนดว่า ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
/พ.ศ.2537...
พ.ศ.๒๕3๗ ด้วย และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่ าว ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
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ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นายกองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลเมืองเก่า จึง ขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้ ส ภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งเก่ า เพื่ อ พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.ตั ด -๒๕๖)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕63
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
เดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 64 ลาดับที่ 71
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบัวแพง (ต่อจากเดิม)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร งบประมาณ 300,000 บาท
รายการเปลี่ยนแปลง - ระยะความยาว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบัวแพง (ต่อจากเดิม) บ้านถนนทอง
หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท
นายองอาจ กุมสินพันธ์ ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบัวแพง เนื่องจากโครงการ
ส.อบต.หมู่ 9
ดั ง กล่ า วตอนแรกก าหนดระยะทางไว้ 150 เมตร ท าให้ ไ ม่ ถึ ง ตรงบ้ า นที่ ช าวบ้ า น
อาศัยอยู่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนถ้าเพิ่มความยาวอีกเป็น 200 เมตรก็จะถึงบ้านของ
ชาวบ้านพอดี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกพิจารณารายละเอียด
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในรายละเอียดหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการพิจารณารายละเอียดโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ขอความเห็น ชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 /2563 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
/ระเบียบ....
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายบัวไข แย้มสรวล
ส.อบต.หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 12 แจ้งความเดือดร้อนเรื่องน้า เนื่องจากขาดแคลนน้ามากยิ่งช่วงน่าแล้ง

นายอาพร จวงสอน
ขณะนี้ก็มีห ลายหมู่บ้านที่ยื่นขอขยายเขตประปาภูมิภาค ในพื้นที่ของหมู่ที่ 15 ก็จะ
รองนายกอบต.เมืองเก่า นาไปพิจารณาและปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีกครั้งหนึ่ง
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
ส.อบต.หมู่ที่ 3

การประชุมในครั้งนี้ถึงเป็นวันหยุดราชการแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตาบลเมืองเก่า
ของเราเรื่องงบประมาณที่ทาให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 3
ก็ฝากความเดือดร้อนเรื่องประปาในฝั่งวัดป่าเมืองเก่า ที่ไม่มีระบบประปาใช้

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
จ.ส.อ. สุมิตร เงินโสม
( สุมิตร เงินโสม )
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า

ผู้จดรายงานการประชุม

ศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
(นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
ประธานสภา อบต.เมืองเก่า
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วรรณชัย จาอยู่
(นายวรรณชัย จาอยู่)
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 17

ร.ต. พรเทพ จันทราสินธุ์
(พรเทพ จันทราสินธุ์)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 14

ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
(นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6
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