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ชื่อ – นามสกุล
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
นายสังเวียน อนุกิจ
นายนที สิงห์ทอง
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
นายดุสิต เติมวิเศษ
นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
นายทุเรียน อนุกิจ
นางสนธยา ขวัญใจ
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
นายแก้ว พิมเสน
นายสัญญา นามบุญเรือง
นายสมศักดิ์ เคนกุล
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นายองอาจ กุมสินพันธ์
นายศักดิ์ชาย แคนดอก
นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
นายอุรา นามเสนา
นายชัยวัฒน์ คะประสิทธิ์
นายบัวไข แย้มสรวล
นายประกาศ คุณยงค์
นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
นายคาปน พรมมี
นายเอกลักษณ์ ดาคา
นายสมชาย วงษ์ลักษมี
นายบุญส่ง สารามา
นายวรรณชัย จาอยู่
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
นางสิรินยา กองจันดา
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นายสมชาย ลันวงษา
นางสะวัง กิจดี
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา
นายราคิด วงษ์มิตร
นายสุรินทร์ แน่นอน
นายชโลม ทาเหล็ก
นายวิเชียร ปฏิสา
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายยรรยงค์ จันแวว
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ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 21
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ประธานสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
2.
นางสาวมาลัย ดวงบุตร
3.
นายอาพร จวงสอน
4.
นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ

นายก อบต.เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 10. 00 น.
นางศิริลักษณ์
เฟื่องจรัส

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ
ที่ 1ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑แจ้งกาหนดแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจาเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ในวันที่ ๘,๙ ,10
เมษายน ๒๕๖๓โดยมีกาหนดดังนี้
- วันที่ 8เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. หมู่ที่ 1 , 2
เวลา 10.20 น. หมูที่ 3
เวลา 11.00 น. หมู่ที่ 4 , 22
เวลา 13.20 น. หมู่ที่ 5 ,6 ,19
เวลา 14.30 น. หมู่ที่ 7, 18, 21
- วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. หมู่ที่ 9 , 20
เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 8 , 17
เวลา 14.30 น. หมู่ที่ 13
- วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. หมู่ที่ 14 , 16
เวลา 10.30 น. หมู่ที่ 12 , 15
เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 10
/1.2แจ้งคาสั่ง...
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1.2แจ้งคาสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 723/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ในระดับตาบล
และหมู่บ้าน
ชุดปฏิบัติการระดับตาบลเมืองเก่า ประกอบด้วย
1. นายธนากฤต ภัทรทิพยกรปลัดอาเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าชุดปฏิบัดิการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่ารองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๓. ปลัดอาเภอ ผู้ประสานงานประจาตาบลทีมปฏิบัติการ
๔. พัฒนากรประจาตาบลทีมปฏิบัติการ
๕. เกษตรประจาตาบลทีมปฏิบัติการ
๖. ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขของและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
ทีมปฏิบัติการ
๗. แพทย์ประจาตาบลทีมปฏิบัติการ
๘. ผู้บริหารสถานศึกษาในตาบลทีมปฏิบัติการ
๙. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าทีมปฏิบัติการ
๑๐. สารวัตรกานันทีมปฏิบัติการ
๑๑. ครูศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาตาบล
ทีมปฏิบัติการ
1๒. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ ทีมปฏิบัติการ
๑๓. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตาบลเมืองเก่าทีมปฏิบัติการ
๑๔. อาสาปศุสัตว์ระดับตาบลทีมปฏิบัติการ
๑๕. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเมือเก่าทีมปฏิบัติการแลเลขานุการ
มีหน้าที่
๑.ติตตามสถานการณ์โรค ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคอย่างถูกต้อง รวมถึงป้องกันการตื่นตระหนกแก่ประชาชน
๒.ประสานการรับและส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังละป้องกันควบคุมโรคให้ผู้ถูกกักกันอย่างเพียงพอ
๔. ประเมินสภาพบ้าน ให้คาแนะนา สนับสนุนให้เจ้าบ้านจัด ปรับปรุงที่พักอาศัย หรือ
พิจารณาหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมสาหรับการกักกัน รวมถึงให้เจ้าบ้านเตรียม
เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันแก่ผู้ถูกกักกันให้พร้อม ตามข้อปฏิบัติการกักกันในสถานที่
ควบคุมบริเวณที่พักอาศัย รวมถึงการจัดการมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี
ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข
๕. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนของผู้ถูกกักกันและผู้อาศัยร่วมบ้านให้ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข
๖.ฝ้าระวังผู้ถูกกักกันไม่ให้ออกจากที่พานัก และกากับติดตามการรายงานอุณหภูมิ
ร่างกายและอาการผิดปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
๗. รายงานผลการบันทึกการติดตามอาการ หากผู้ถูกกักกันมีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย
เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รายงานต่อนายอาเภอ นายแพทย์
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/สาธารสุข...
สาธารณสุขจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบโดยเร็ว รวมถึงประสานการส่งต่อผู้
ถูกกักกันไปโรงพยาบาล
8.ประสานผู้เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองเพื่อยืนยันการกักกัน เมื่อครบกาหนด 14
วัน แก่ผู้ถูกกักกัน
9.ดาเนินการตามข้อสั่งการและมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
นายก อบต.เมืองเก่า
แจ้งการปฏิบัติตนในการป้องกันและให้สมาชิกฯประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทราบและ
ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เช่นหยุดการเดินทาง หรือการวัดไข้ ใช้เจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชน ให้เว้นระยะห่าง เพื่อร่วมกันป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 สมัยสามัญ 1 (ครั้งที่ 1/2563) เมื่อวันที่วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2563

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 1 (ครั้งที่ 1/2563) เมื่อวันที่
วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2563 โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 36เสียง
กระทู้ถาม
มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่
-ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่
ขอเอาระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ขึ้นมาพิจารณาก่อน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบเอาระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 ขึ้นมาพิจารณาก่อนโปรดยกมือ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 38เสียง
5.2 ขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ในเรื่องการประกอบ
กิจการสร้างโรงงานชาแหละไก่-เป็ด ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตามหนังสือบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 25 มีนาคม
2563
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นายก อบต.เมืองเก่า

/ตามที.่ ..
ตามที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)ขอประกอบกิจการสร้างโรงงาน
ชาแหละไก่-เป็ดในพื้นที่หมู่ที่ 6ตาบลเมืองเก่าซึ่งทางบริษัทได้ดาเนินการประชุม
ประชาคมชาวบ้านในพื้นที่แล้ว และมีมติเห็นชอบซึ่งทางอาเภอกบินทร์บุรีได้รายงานผล
การประชุมประชาคมการประกอบกิจการสร้างโรงงานชาแหละไก่-เป็ด มายังองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่าแล้ว และทางบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ซึ่งเล็งเห็นว่าถ้าบริษัทมาตั้งในเขตพื้นที่เราก็จะเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนของเราทั้งทางด้านการสร้างงาน ด้านรายได้ต่างๆ ด้านภาษี

ประธานสภา
ขอเชิญตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)ได้นาเสนอข้อมูลในการ
ประกอบกิจการสร้างโรงงานชาแหละไก่-เป็ด
ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ
โรงงานตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตาบลเมืองเก่า มีเนื้อที่ประมาณ 270 ไร่เป็นโรงงานแปรรูป ไก่เป็ด โดยมีระบบจัดการที่ได้มาตรฐาน มีระบบทาน้าประปาใช้เอง มีโรงงานบาบัดน้า
เสียก่อนปล่อยทิ้ง และจะมีการบาบัดน้าและนากลับมาใช้ใหม่ด้วย กระบวนการผลิตรับ
ไก่เป็ดในพื้นที่ มีการตัดแต่งเนื้อโดยมีการรับพนักงานจานวนมาก การสร้างโรงงานจะมี
ส่วนราชการต่างๆที่เข้ามาควบคุมเพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้การผลิตและ
สามารถส่งออกได้ เรื่องขยะมีการควบคุมและแยกประเภท เป้าหมายมุ่งสร้างความ
เจริญและเติบโตไปพร้อมกับชุมชน มีกิจกรรมพื้นฐานสร้างประโยชน์สู่สังคม และ
ประเทศชาติ มีการอนุรักษ์ดิน น้า ป่า มีกิจกรรมส่งเสริมโครงการเลี้ยงไก่ไข่แก่นักเรียน
ในชุมชน ส่งเสริมด้านศาสนา
ประธานสภา
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
ส.อบต.หมู่ที่ 14

ขอสอบถามตามเรื่องดังนี้
1.มีการป้องกันมลพิษอย่างไร
2.บาบัดน้าเสียดาเนินการอย่างไร
3.ระบบ CSR ระบบโรงงานกับชุมชนจะมีการดูแลอย่างไร

ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ
การดูแลด้านมลภาวะ จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลทั้งระบบการจัดการด้านเสียงและกลิ่น
ควันเพื่อควบคุมโดยมีวิศวกรควบคุมดูแลทุกวัน ระบบน้าจะมีการควบคุมทุกขั้นตอนมี
วิศวกรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆของรัฐเข้ามาควบคุม ระบบ CSR ก็จะครอบคลุม
ไปในทุกๆส่วนของชุมชน โดยยินดีต้อนรับให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้า
การศึกษาดูงานได้
/ตามรัฐธรรมนูญ...

6
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 22
นางปริณาห์ธัญ
บริบูรณ์ทรัพย์
ส.อบต.หมู่ที่ 13
ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพ.ศ.2560
มาตรา 58
การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้เสียส่วนใดของประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรัฐต้องดาเนินการ
ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตตามที่
กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อน
การดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผล
กระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด
และต้องดาเนินการให้มีการเยี่ยวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า และมีความเป็นห่วงชาวบ้านใน
แถบริมห้วย เพราะพื้นที่สร้างโรงงานแต่ก่อนเป็นพื้นที่รับน้า ก็เกรงว่าจะได้ระทบจากน้า
ท่วม ก็ขอให้บริษัทมีมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วย และผลกระทบ
อื่นๆ เช่นปัญหาทางสังคม ผู้คนก็จะมีกลุ่มคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ปัญหาขยะชุมชน
ในชุมชนไม่คัดค้านการก่อสร้างโรงงานเพราะต้องการให้ชุมชนมีความเจริญ ก็ฝากถึง
การรับพนักงานในพื้นที่ เพื่อให้คนในพื้นที่มี
งานทา มีรายได้
จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสก็กลัวผลกระทบ จากแมลงวันที่อาจส่งผลกระทบตามมา
ปัญหาด้านกลิ่น ก็ขอให้ช่วยดูแลสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน
ฝากเรื่องน้า เพราะพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้าลาคลองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรถ้ามีการปล่อยน้าเสียออกมาก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและพืชผล
การเกษตร
สอบถามเรื่องการจัดการขยะว่าบริษัทมีการจัดการขยะอย่างไรและต้องให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลเราเข้าจัดการเก็บหรือไม่ และการดาเนินกิจการก็ขอฝากเรื่องน้าเสีย
เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อสัตว์น้า รวมถึงผลกระทบทางด้านกลิ่นและแมลงวัน
การจัดการด้านขยะ ปกติชิ้นส่วนต่างๆจากการชาแหละหรือแปรรูปก็จะไม่เหลือชิ้นส่วน
ต่างๆเท่าไร ส่วนถุงพลาสติกเศษวัสดุจะมีโรงงานซึ่งจัดจ้างได้มาตรฐานเข้ามาจัดการ
ดูแล แต่เศษอาหารอื่นๆก็ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลเข้ามาดูแล ส่วนน้า
/มีการ...
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มีการคัดแยก และเข้าสู่ระบบบาบัด กาจัดโดยใช้ออกซิเจน เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานระบบ
โรงงาน โดยจะสามารถนาน้ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง
นายวรรณชัย จาอยู่
ส.อบต.หมู่ที่ 17
นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ยินดีที่บริษัทมาก่อสร้างในเขตพื้นที่ตาบลเมืองเก่า เพราะจะเกิดการจ้างงานของคนใน
พื้นที่มากขึ้น แต่อยากให้มีคณะกรรมการส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆด้วย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ทางบริษัทดาเนินการประชุมประชาคมชาวบ้านหมู่ที่ 6
ไปแล้ว ผลกระทบตอนนี้ยังไม่เห็น แต่เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะกระทบต่อสิ่ง
ใดบ้าง แต่ในขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานต้องมีการขุดดิน ถมดิน ก็ขอให้ทางบริษัท ดูแล
เรื่องฝุ่นละอองด้วย เพราะมีชาวบ้านที่มีที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับโรงงานมาก
และขอฝากเรื่องการบาบัดและจัดการน้า เนื่องจากน้าเป็นระบบปิด ก็กังวลว่าจะมีการ
ปล่อยน้าเสียออกมา ก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยกันซักถามเพื่อป้องกันปัญหาและ
ผลกระทบที่จะตามมา
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กาหนดโครงการ
กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ 27.1 อาคารที่ตั้งอยู่ริมน้า ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ (แม่น้าปราจีนบุรี) ฝั่งทะเล
หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ในอุทยานแห่งชาติ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ต้องมีการทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงสอบถามยังตัวแทนตัว
ผู้ประกอบการว่ามีการดาเนินงานในตรงนี้หรือไม่

ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ

ตรงนี้ทางบริษัทจะมีการจัดทารายงานดังกล่าวตามนโยบายผู้บริหาร

นายก อบต.เมืองเก่า

ก็ฝากถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และทาง
เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ก็จะมีการ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอฝากถึงตัวแทนบริษัทซีพีเอฟ ขอฝากเรื่อง
1.การจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ก็ขอให้พิจารณาเพื่อให้เกิดการจ้างาน และ
ประชาชนมีรายได้ ส่วนเรื่องการเดินทางไปดูงานของบริษัทซีพีเอฟ ที่จังหวัด
นครราชสีมา ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาระบาดอยู่จึงต้องชะลอโครงการ
ดังกล่าวไว้ก่อน
2. ฝากถึงการดูแลชุมชนของบริษัทอยากให้ทั้งบริษัทและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข รวมถึงในโรงเรียนขอให้ทางบริษัทดูแลสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ยังขาด
แคลนอยู่
/3.เรื่องงาน...
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3.เรื่องงานประเพณีต่างๆ เช่นงานวันเด็กแห่งชาติ งานกีฬาประเพณีขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ก็ฝากให้ทางบริษัทสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้
ตัวแทนบริษัท ซีพีเอฟ

ขอขอบคุณคาแนะนาและข้อเสนอแนะจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
จากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองเก่า ก็จะนาคาแนะนาเพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ประกอบ
กิจการสร้างโรงงานชาแหละไก่-เป็ด ในพื้นที่ หมู่ ๖ ตาบลเมืองเก่า โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 38เสียง

ประธานสภาฯ

5.2 การขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 /2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 (3)

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

ขอเสนอให้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563 ขอเสนอให้มีการพิจารณา 3 วาระรวด เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและด้วย
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนากาลังแพร่ระบาด

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์

ขอรับรอง

ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายพรเทพ จันทราสินธุ์ ขอรับรอง
ส.อบต.หมู่ที่ 14
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดเสนออย่างอื่นหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น3 วาระรวด

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหาร

นางมาลัย ดวงบุตร

หลักการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นนั้น

รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองเก่า

/เหตุผล...
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เหตุผล บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าและประชาคม
ท้องถิ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 แล้ว ในการประชุมประชาคมระดับตาบล เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2563 ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61ข้อ
๒2(2) กาหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้กับสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่า เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-แผนงานเคหะและชุมชน
ปี 2563 จานวน 31 โครงการงบประมาณ 15,250,444 บาท
ปี 2564 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,637,000 บาท
รวม
36 โครงการ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปี 2564จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 610,00 บาท
ปี 2565 จานวน 3 โครงการงบประมาณ 610,00 บาท
รวม
6 โครงการ
-แผนงานการเกษตร
ปี 2564จานวน 7 โครงการงบประมาณ 570,00 บาท
ปี 2565 จานวน 7 โครงการงบประมาณ 570,00 บาท
รวม
14โครงการ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
-แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ปี 2564จานวน 8 โครงการงบประมาณ2,282,000 บาท
ปี 2565 จานวน 8 โครงการ งบประมาณ2,282,000 บาท
รวม
16 โครงการ
/แผนงาน...
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-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ปี 2564จานวน 3 โครงการงบประมาณ280,000 บาท
ปี 2565 จานวน 2 โครงการงบประมาณ 80,000 บาท
รวม
5 โครงการ
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปี 2564จานวน 4 โครงการงบประมาณ 370,000 บาท
ปี 2565 จานวน 4 โครงการงบประมาณ 370,000 บาท
รวม
8 โครงการ
-แผนงานการศึกษา
ปี 2564จานวน 6 โครงการงบประมาณ 4,493,368 บาท
ปี 2565 จานวน 6 โครงการงบประมาณ 4,513,368 บาท
รวม
12 โครงการ
-แผนงานสาธารณสุข
ปี 2563จานวน 1 โครงการงบประมาณ 500,000 บาท
ปี 2564จานวน 2 โครงการงบประมาณ 136,600 บาท
ปี 2565จานวน 2 โครงการงบประมาณ 136,600 บาท
รวม
5 โครงการ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
-แผนงานเคหะและชุมชน
ปี 2563 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ807,469 บาท
รวม
3 โครงการ
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
ปี 2564จานวน 2 โครงการ งบประมาณ100,000 บาท
ปี 2565 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ100,000 บาท
รวม
3 โครงการ
-แผนงานการศึกษา
ปี 2564จานวน 1 โครงการ งบประมาณ30,000 บาท
ปี 2565 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000 บาท
รวม
2 โครงการ
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานการเกษตร
ปี 2564จานวน 1 โครงการ งบประมาณ100,000 บาท
ปี 2565 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ100,000 บาท
รวม
2 โครงการ
/6)แผนงาน...
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ประธานสภาฯ

-แผนงานเคหะและชุมชน
ปี 2564จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 832,000 บาท
ปี 2565 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 832,000 บาท
รวม
6 โครงการ
สมาชิก
ทันใดเห็นชอบรับหลักการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563

มติทีประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

วาระที่ 2 การพิจารณารายละเอียดร่างแผนพัฒนาฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โครงการของหมู่ที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 6จากบ้านนายไพรัตน์
อนุพันธ์ถึงบ้านนายอานาจ ไชยภักดีไม่สามารถทาได้เนื่องจากเส้นทางมีปัญหาอยู่ มีก่อ
ไผ่ขึ้นขวางทาง ซึ่งโครงการนี้ไม่สามารถดาเนินการได้จะขอเปลี่ยนเป็นบ้านนายยุทธนา
ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ 2563 จะขอทาในเส้นนี้แทนได้หรือไม่

นายก อบต.เมืองเก่า

การพิจารณาปรับปรุงแผนก็จะมีคณะกรรมการปรับปรุงแผน ตามที่สมาชิกสอบถาม
เส้นนี้จะใช้ดินจากหนองรีดาเนินการ ซึ่งจะเป็นรอยต่อกับหมู่ 19 ทางสาธารณะ
โดยใช้ดินปรับเป็นรูปร่างก่อน

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โครงการของหมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเชือดถึงบ้านนางพิศวาส
ทางตรงนี้ไม่ใช่สาธารณะ เป็นที่วัด ซึ่งทางวัดอาจไม่อนุญาตให้ดาเนินการได้ ขอเปลี่ยน
เส้นทางเป็นบ้านนายดา ธรรมมา ได้หรือไม่

นายสัญญา นามบุญเรือง

สอบถามโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 7 ซอยหลังโรงเรียนบรรหารวิทยา ที่ซอยดังกล่าว
เป็นของหมู่ 21 แต่มีการใช้งบเงินอุดหนุนหมู่ที่ 7 จึงขอสอบถามตรงนี้

ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายก อบต.เมืองเก่า

ตรงโครงการของหมู่ที่ 5 ถ้าเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วทางวัดไม่อนุญาต ก็ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
ส่วนตรงโครงการของหมู่ที่ 7มีการประชาคมกับชาวบ้านแล้วแต่เป็นเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 7
กับหมู่ที่ 21

ประธานสภาฯ

ชี้แจงกรณีโครงการของหมู่ที่ 7 เป็นการปรับปรุงถนน คสล.ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนทั่วไป

ประธานสภาฯ

ขอปรึกษาสมาชิกในโครงการของหมู่ที่ 5 กรณีที่ธรณีสงฆ์ให้คงไว้ก่อน
/สมาชิก....
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ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในวาระที่ 2 การพิจารณารายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 38 เสียง

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่
1/2563 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 38 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

เรื่องงบประมาณเงินเหลือจ่าย ว่าขณะนี้ดาเนินการถึงไหนแล้ว

นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์

งบประมาณ ที่รอดาเนินการ ของหมู่ 13 ว่าดาเนินการในช่วงไหน

ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายก อบต.เมืองเก่า

เรื่องงบประมาณที่ค้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2562มีความล่าช้าจริง แต่ก็ขอ
ความเห็นใจในกองช่าง เนื่องจากเนื้องานค่อนข้างละเอียด และมีปริมาณมาก จึงให้การ
ดาเนินงานอาจมีล่าช้าไปบ้าง ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจเลย โครงการยังเหลือทยอย
ออกอีกประมาณ 30 โครงการ

นายคาปนพรมมี
ส.อบต.หมู่ที่ 15

สอบถามเรื่องอาหารเสริมนมสนับสนุนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่าช่วงปิดเทอมมีการ
แจกนมโรงเรียนหรือไม่

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

สอบถามโครงการไฟฟ้าแสงสว่างของตาบลเมืองเก่า ว่ามีโครงการที่จะดาเนินการ
หรือไม่เนื่องจากหมู่ 16 ประชาชนมีความต้องไฟฟ้าสงแสว่างเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน

นายก อบต.เมืองเก่า

ขอเชิญท่านปลัด อบต.เมืองเก่าตอบข้อสอบถามของสมาชิกฯ

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

เรื่องอาหารเสริมนมมีให้แก่นักเรียนทั้งช่วงปกติและช่วงปิดเทอมทั้งศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียน แต่เนื่องจากมีการสั่งปิดการเรียนการเรียนก่อนกาหนดเวลา เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะนี้กองการศึกษาได้ดาเนินการอยู่
โครงการการขยายเขตไฟฟ้ามีอยู่ในแผนก็จะดาเนินการอยู่ ส่วนไฟฟ้ารายทางก็มีการ
ซ่อมแซมถ้ามีปัญหาก็แจ้งกองช่างดาเนินการ
/เรื่องที่คณะกรรมการ...
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นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการออกตรวจเมื่อได้รับการร้องเรียน ขอให้มีการออกหนังสือสั่งการ
พร้อมแนบคาร้องของผู้ร้องเรียนเพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง

ประธานสภาฯ

ขอชี้แจงว่ามีการได้รับการร้องเรียนมาทางโทรศัพท์ว่ามีการลักลอบขุดบ่อทราย
จึงได้ประสานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อดาเนินการออกตรวจซึ่งเป็นเหตุซึ่งหน้าจึง
ได้ไม่ได้ดาเนินการออกหนังสือ

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการออกตรวจตามที่ได้รับแจ้งพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าโดยและได้ดาเนินการจัดทารายงานผล
การตรวจสอบโดยจะนาเสนอต่อประธานในการประชุมครั้งต่อไป

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

แจ้งให้คณะกรรมการเมื่อมีการดาเนินการใดๆแล้วก็ให้จัดทารายงานเสนอต่อประธาน
เพื่อที่จะได้บรรจุเข้าสู่วาระต่อไป

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

การร้องเรียนถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาแล้วไม่พบ ผู้ร้องเรียนต้องรับผิดชอบ แต่กรณีนี้
ต้องตรวจสอบและดูถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาเราต้องรีบดาเนินการตรวจสอบเลยถึงจะ
พบการกระทาผิดเพราะถ้ารอหนังสือหรือคาสั่งก็อาจจะมีการหยุดการการกระทาผิด
หรือย้ายเครื่องจักรออกไป
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสมผู้จดรายงานการประชุม
( สุมิตร เงินโสม )
เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า
ศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
(นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
ประธานสภา อบต.เมืองเก่า
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วรรณชัย จาอยู่ร.ต. พรเทพ จันทราสินธุ์
(นายวรรณชัย จาอยู่) (
พรเทพ จันทราสินธุ์)
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 17 สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 14
ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
(นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6
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