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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1/2562)  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที่  19กันยายน2562  เวลา 09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
************************** 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายยรรยงค์  จันแวว ประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
2 นางศิริลักษณ์  เฟ่ืองจรัส รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
3 นายบุญส่ง  สารามา เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า 
4 นายสังเวียน  อนุกิจ ส.อบต. หมู่ที่  1 
5 นายนที  สิงห์ทอง ส.อบต. หมู่ที่  2 
6 นายชูเกียรติ  ดวงจรัส ส.อบต. หมู่ที่  3 
7 นายดุสิต เติมวิเศษ ส.อบต. หมู่ที่  3 
8 นางไพวรรณ  อินทร์จ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่  4 
9 นายทุเรียน  อนุกิจ ส.อบต. หมู่ที่  5 

10 นางสนธยา  ขวัญใจ ส.อบต. หมู่ที่  5 
11 นายแก้ว  พิมเสน ส.อบต. หมู่ที่  6 
12 นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม ส.อบต. หมู่ที่  6 
13 นายสัญญา  นามบุญเรือง ส.อบต. หมู่ที่  7 
14 นายสมศักดิ์  เคนกุล ส.อบต. หมู่ที่  8 
15 นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  8 
16 นายศักดิ์ชาย  แคนดอก     ส.อบต. หมู่ที่  9 
17 นายอุรา  นามเสนา ส.อบต. หมู่ที่  10 
18 นายบัวไข  แย้มสรวล ส.อบต. หมู่ที่  12 
19 นายประกาศ  คุณยงค์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
20 นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
21 นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
22 ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
23 นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
24 นายเอกลักษณ์  ด าค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
25 นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
26 นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
27 นางดาวรรณ์  จ าปาแสน ส.อบต. หมู่ที่  17 
28 นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่  18 
29 นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
30 นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายองอาจ  กุมสินพันธ์    ส.อบต. หมู่ที่ 9 (ลาป่วย) 

2. นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย   ส.อบต. หมู่ที่ 10(ลาป่วย) 
3. นายชัยวัฒน์   คะประสิทธิ์    ส.อบต. หมู่ที่ 12 
4. นายสุรินทร์   แน่นอน    ส.อบต. หมู่ที่ 20 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 
๒.                     

นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว 
นางสาวมาลัย  ดวงบุตร 

นายก อบต.เมืองเก่า 
รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ ๑ 

3. นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า 
   
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

นายยรรยงค์ จันแวว 
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 2 (ครั้งที่ 1/2562)
ประจ าปี พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 

 
 
 

1.1 แจ้งการเดินทางไปอบรมโครงการ“รัฐบาลใหม่ กระจายอ านาจ สัญญาประชาชาติ
สู่บทบาทคนท้องถิ่น”  ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมอัศวรรณ 
จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้ประสงค์เข้าอบรมจ านวน 6 ท่านคือ 

1.นายบุญส่ง  สารามา     ต าแหน่ง  เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า 
๒. นายทุเรียน  อนุกิจ         ต าแหน่ง    สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 5 
๓. นายชูเกียรติ  ดวงจรัส   ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 3 
4. นายสมศักดิ์  เคนกุลต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 8 
๕. นายบัวไข  แย้มสรวล    ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 12 
๖. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ต าแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 14 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม  2562 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
31 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
32 นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
33 นายชโลม  ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  20 
34 นายวิเชียร ปฏิสา ส.อบต. หมู่ที่  22 
35 นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 
นายก อบต. 
 
 
 
นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต.หมู่ที๓่ 
 
 
นางสิรินยา  กองจันดา 
ส.อบต.หมู่ที1่8 
 
 
 
 
 
 
 
นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที6่ 
 
นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต. หมู่ที1่7 

นายสมชาย  ลันวงษา 
ส.อบต. หมู่ที1่8 
 
 
ประธานสภา 

นายประสิทธ์ิ  ธรรมฤทธ์ิ 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 

                            /นายทุเรียน.. 
สอบถามการรับรองแผนพัฒนา ว่าถ้ามีโครงการไหนที่ตกหล่นไปจะสามารถด าเนินการ
อย่างไรได้บ้าง 
 
ชี้แจงว่าทุกโครงการต้องอยู่ในแผนพัฒนา ถ้ามีโครงการไหนที่ตกหล่น เราสามารถ
ปรับปรุงแผนเพิ่มเติมได้ และในการจัดท าแผนในครั้งหน้าจะให้ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
 
ขอแจ้งแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการของหมู่ 3 หน้าที่ 49 
โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ท่ี 16 กับกับโครงการที่ 15 
น่าจะเป็นการพิมพ์ซ้ ากัน 
 
ขอแจ้งแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการของหมู่ 18 หน้าที่ 80 
กับ 81โครงการที่ 121โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยบ้านนางจัน คิมมาบลและ
โครงการที่ 130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพิทักษ์ ท้าวค า 
ถึงบ้านนายสมชาย ศรีโสภา ขอตัดโครงการที่ 121 ออก 
และโครงการที่ 125 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางจันที จันสา ถึงบ้าน        
นายนิพล  ลีโม้และโครงการที่ 131 โครงการก่อสร้างถนนเสริมหินคลุกพร้อมวางท่อ
ระบาย บ้านนายสมศักดิ์  ศรีวงจันทร์  ถึงบ้านนางทองเขียว  ไสวสิทธิ เป็นถนนเส้น
เดียวกัน จึงขอตัดโครงการที่125 ออก 
 
แจ้งขอให้แก้ไข โครงการ 4 หน้า 139 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน แก้ไข จาก       
170,000,000 เป็น 170,000 
 
ขอแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการของหมู่ 18 หน้าที่ 76 และ 
77 โครงการที่ 115 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเดิม ถึงบ้านนายบุญเลิศ วันท า 
ซ้ ากับโครงการ 116  จึงขอตัด โครงการที่ 115 ออก 
 
ขอแจ้งแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการของหมู่ 18 หน้าที่ 81
ข้อต่อจาก 131 (ไม่ได้ระบุล าดับ) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านเหล่า  
ขอสอบถามว่าพิกัดจากไหนถึงไหน 
 
ให้ระบุล าดับเป็น ข้อ 131/1และเพ่ิมรายเอียดโครงการเป็นโครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกสายบ้านเหล่า ต่อจากบ้านนายชาญยุทธ  ทองสอง ทะลุถึงฟาร์มหมู 
 
ขอแจ้งแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการที่ 60 หน้าที่ 61 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านอาจารย์ทรงชัย คงเงิน ถึงบ้านนางบุญหลา     
ไชยฤทธิ์   ขอแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านอาจารย์ทรงชัย คงเงิน   
ถึงบ้านนางบุญหลา  ไชยฤทธิ์  ความยาว เดิม 300 เมตร เปลี่ยนเป็น 1500 เมตร 
และเปลี่ยนไปเป็นปีงบประมาณ 2563 
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นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต. หมู่ที่  5 
 
 
นางสาวมาลัย ดวงบุตร 
รองนายก อบต. 
 

นายวรรณชัย จ าอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 17 
 
ประธานสภาฯ 
 

มติที่ประชุม 

 
 
มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 
นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต. หมู่ที่  5 
 
นายก  อบต. 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

 

                                                                                          /และ... 
และโครงการ 56 หน้า 60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเภาแนนสินธุ์ ถึง
แมกไม้รีสอร์ท เปลี่ยนจากปีงบประมาณ 2563 เป็นปีงบประมาณ 2562 
 
ขอแจ้งแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการของหมู่ที่ 5 โครงการที่ 
6 หน้าที่ 105 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายพิชัย  ดุจนา  ถึง อู่กิจเจริญยนต์ 
โดยขอปรับโครงการดังกล่าวจากปีงบประมาณ 2564 มาเป็นปีงบประมาณ 2563  
 
ขอแจ้งแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการของหมู่ที่ 9 โครงการที่ 
22 หน้าที่ 96 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ าคลองกุดตาแอ โดยขอปรับ
โครงการดังกล่าวจากปีงบประมาณ 2563 มาเป็นปีงบประมาณ 2562  
 
ขอเสนอซื้อถังดับเพลิง หมู่ที่ 17 โดยขอให้น าบรรจุในแผนพัฒนา 
 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี   
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม  2562โปรดยกมือขึ้น 
 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 32 เสียง 

2.2สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  2562 
 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 32 เสียง 

กระทู้ถาม 
 
ขอสอบถามว่าขณะนี้โครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว  
 
 
ในขณะนี้ทุกฝ่ายได้เร่งด าเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อด าเนินโครงการต่างๆที่ยังคงค้างอยู่  
โดยขณะนี้โครงการในปีงบประมาณ 2560ได้ด าเนินการท าสัญญาหมดแล้ว แต่ด้วย  
ขณะนี้เป็นฤดูฝน ท าให้ยังด าเนินการไม่ได้ส่วนโครงการปีงบประมาณ 2561 -2562 
วิศวกรรับรองแบบอยู่  ในช่วงปลายปีก็จะทยอยด าเนินโครงการออกให้มากท่ีสุด  
 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี 
 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวารที่ 5 

 
นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

 

 

 
ประธานสภา 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 
นายวรรณชัย จ าอยู ่
ส.อบต.หมู่ที่ 17 

ประธานสภา 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

นางสาวมาลัย  ดวงบุตร 
รองนายก อบต. 
 

 

 

 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ขอเสนอให้ประธานนัดประชุมสภาใหม่ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากประธานสภาไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ 2   
ข้อ 22  ประธานเรียกประชุมโดยแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงขอ
เสนอให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ออกไปก่อน 
 

ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่าน  
 
ขอรับรอง 
 
 
ขอรับรอง 
 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ๑๒ เสียง 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2563  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ๑๗ เสียง     งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
ให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 

5.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

บัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าไปอุดหนุน   
  ขยายเขตประปาภูมิภาค และขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้ 
1. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยแมกไม้รีสอร์ท หมู่ที่ 8บ้านไผ่ 

งบประมาณ261,167 บาท 
2. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคบริเวณซอยเนินแห่ หมู่ที่ 12 บ้านโคกหอม 

งบประมาณ 79,682   บาท 
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ประธานสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 

นางสาวมาลัย ดวงบุตร 
รองนายก อบต. 
 

 

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

 

ประธานสภา 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

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

  3.  โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 17          
       บา้นโนนคูณงบประมาณ 246,293  บาท 
                                                                                   /๔.โครงการ... 
  4.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านหนองกระยอม หมู่ที่ 4บ้านเลียบ 
งบประมาณ 380,000บาท 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการขยาย
เขตประปาภูมิภาค ซอยแมกไม้รีสอร์ท หมู่ ที่ 8 โปรดยกมือ 
มติเป็นเอกฉันท์ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการขยาย
เขตประปาภูมิภาค บริเวณซอยเนินแห่ หมู่ ที่ 12 บ้านโคกหอม  โปรดยกมือ 
มติเป็นเอกฉันท์ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการขยาย
เขตประปาภูมิภาค บริเวณแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 17 บ้านโนนคูณ  โปรดยกมือ 
มติเป็นเอกฉันท์ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าซอยบ้านหนองกระยอม หมู่ที่ 4 บ้านเลียบ  โปรดยกมือ 
มติเป็นเอกฉันท์ 
 
เรื่องอ่ืนๆ 

ขอหารือเรื่องการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
กบินทร์  ได้แจ้งระยะเวลาที่ให้ อบต.เมืองเก่า น าขยะไปทิ้งท่ีบ่อท้ิงขยะของ อบต.
กบินทร์ ได้อีกแค่ 6 เดือน  
 
ขณะนี้ได้เตรียมด าเนินการหาทางแก้ปัญหานี้ เมื่อ อบต.กบินทร์ ให้เราหยุดทิ้งคือ  

1. จัดซื้อท่ีดินเพื่อเป็นที่ทิ้งขยะ โดยต้องมีการประชาคมมาก่อน  
โดยต้องด าเนินการให้ถูกสุขอนามัย 

2. น าขยะไปทิ้งท่ี อบต.หนองก่ี โดยคิดอัตราตันละประมาณ 300 บาท 
 
 
มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
จากที่เคยไปศึกษาดูงาน ขอเสนอเรื่องการก าจัดขยะโดยวิธีเตาเผา เนื่องจากใช้พื้นท่ีไม่
มาก เนื่องจากการจัดการโดยการซื้อที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกระบวนการต่างๆ
อีกมาก 
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นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที ่
 

 

นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที ่17 
 

นายชูเกียรติ  ดวงจรัส 
ส.อบต.หมู่ที ่3 
 

ประธานสภา 

 

นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต.หมู่ที ่3 
 

ร.ต พรเทพ จันทราสินธุ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
 

 

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

ประธานสภาฯ 

 

ร.ต พรเทพ จันทราสินธุ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
 

ประธานสภาฯ 

 
 
 

กรณีใช้วิธีก าจัดขยะโดยใช้เตาเผา เราต้องมาวางแผนในการจัดหาที่ดินว่าเตาเผาจะลง 
ที่ใด 
  /นาย.... 
เสนอให้วิธีก าจัดขยะโดยใช้เตาเผาลงในที่สาธารณะ โดยต้องด าเนินการหาที่ที่เหมาะสม 
โดยอาจจะใช้วิธีแบ่งโซนเพื่อน าเตาลงสัก 3 ที่ในเขต อบต.เมืองเก่าเรา โดยที่เคยไป
ศึกษาดูงานจะมีการคัดแยกขยะและจัดการที่ดีมาก โดยอยากให้ลงมือจริงจังและท าให้
ต่อเนื่อง และทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันเพ่ือลดปริมาณขยะลง  
 

เสนอให้ท าประชาคม ขอใช้ที่สาธารณะก่อนว่าตรงไหนจะเหมาะสม เราต้องมีที่ก าจัด
ขยะของเราเอง เราไม่ต้องน าเงินไปเสียเป็นรายปีเพื่อจ่ายให้กับที่ทิ้งขยะของอบต.อ่ืน  
 

เสนอให้ด าเนินการท าประชาคม เพื่อให้ทราบว่าแนวโน้มการตอบรับจะเป็นอย่างไร           
โดยเราอาจออกประชาคมเป็นโซน คือต้องเริ่มลงมือท าเพ่ือให้ทราบปัญหา เพราะจากที่
เคยไปศึกษาดูงาน เตาเผาก็อยู่ใกล้กับชุมชนแต่เขามีการจัดการที่ดี  
 
ก็อยากให้สมาชิกเสนอขึ้นมาว่าจะท าประคมในกลุ่มโซนไหน หมู่ไหน เพ่ือจะได้เริ่ม
ด าเนินการไปได้ 
 
เสนอให้มีการออกดูพ้ืนที่ที่คาดว่าจะซื้อ ว่ามีความเหมาะสมไหมท่ีเสนอมาคือในเขต 
หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 เพราะเตาเผาต้องมีการจัดการขยะเปียก ขยะแห้งอีก อาจต้องใช้
พ้ืนที่เยอะ  
 
เคยไปศึกษาดูงานเทศบาลแห่งหนึ่ง โดยไม่มีถังขยะ ชาวบ้านจะต้องบริหารจัดการเอง 
แต่ก็คงต้องใช้และระบบจัดการอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านยินยอมเนื่องจาก อบต.เมืองเก่า
เราเป็นชุมชนเมือง ก็อาจจะด าเนินการจัดการค่อนข้างยาก 
 
 
ก็ต้องมีการไปจัดการและศึกษารายละเอียดอีกครั้งที่สมาชิกเสนอมา ทั้งซื้อที่ดิน และ
ท าเตาเผา แต่อย่างไรในปีนี้เราต้องมีการเริ่มด าเนินการจัดการขยะ ถ้ายังด าเนินการ
ไม่ได้ ก็คงต้องน าไปทิ้งท่ี อบต.หนองก่ีไปก่อน 
 
ขอหารือวันประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นวันจันทร์  ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. 
 
จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ท าให้เกิดความเสียหายแก่บ้านในหมู่ท่ี 
14  จึงขอแจ้งในเบื้องต้นดังนี้  
 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
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     / ปิดประชุม... 
 
เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
บุญส่ง  สารามาผู้จดรายงานการประชุม 
(นายบุญส่ง  สารามา) 
 เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  
 
ยรรยงค์  จันแวว 
( นายยรรยงค์  จันแวว ) 
 ประธานสภา  อบต.เมืองเก่า 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

วรรณชัย  จ าอยู่ร.ต. พรเทพ  จันทราสินธุ์ 
 (นายวรรณชัย  จ าอยู่)    ( พรเทพ  จันทราสินธุ์) 
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 17 สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 14 

 
ไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
(นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม) 

สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 
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