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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
สมัยสามัญ1 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 24กุมภาพันธ์2563 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
นายดุสิต เติมวิเศษ
นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
นายทุเรียน อนุกิจ
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
นายแก้ว พิมเสน
นายสัญญา นามบุญเรือง
นายสมศักดิ์ เคนกุล
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นายองอาจ กุมสินพันธ์
นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
นายอุรา นามเสนา
นายบัวไข แย้มสรวล
นายประกาศ คุณยงค์
นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
นายคาปน พรมมี
นายเอกลักษณ์ ดาคา
นายสมชาย วงษ์ลักษมี
นายบุญส่ง สารามา
นายวรรณชัย จาอยู่
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
นายสมชาย ลันวงษา
นางสะวัง กิจดี
นายสุรินทร์ แน่นอน
นายชโลม ทาเหล็ก

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
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 18

2
ผู้ไม่มาประชุม
1.นายยรรยงค์ จันแวว
ประธานสภาฯ
2. นางสนธยา ขวัญใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
3. นายศักดิ์ชาย แคนดอก
ส.อบต. หมู่ที่ 9
4. นายชัยวัฒน์ คะประสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12
5. รต.พรเทพ จันทราสินธุ์ส.อบต. หมู่ที่ 14
6. นางสิรินยา กองจันดา
ส.อบต. หมู่ที่ 18
7. นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา
ส.อบต. หมู่ที่ 19
8.นายราคิด วงษ์มิตรส.อบต. หมู่ที่ 20
9.นายวิเชียร ปฏิสา
ส.อบต. หมู่ที่ 22
10.นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 22
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
นายก อบต.เมืองเก่า
2.
นางสาวมาลัย ดวงบุตร
รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 2
3.
นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ
เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า
4.
นายอาพร จวงสอน
ที่ปรึกษา นายก อบต.เมืองเก่า
เริ่มประชุมเวลา 10. 00 น.
นางศิริลักษณ์
เฟื่องจรัส

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1
ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑แจ้งกาหนดแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๖,๙ ,10
มีนาคม ๒๕๖๓โดยมีกาหนดดังนี้
- วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. หมู่ที่ 1 , 2
เวลา 10.30 น. หมูที่ 3
เวลา 11.00 น. หมู่ที่ 4 , 22
เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 5 ,6 ,19
เวลา 14.30 น. หมู่ที่ 7, 18, 21
- วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. หมู่ที่ 9 , 20
เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 8 , 17
เวลา 14.30 น. หมู่ที่ 13
- วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. หมู่ที่ 14 , 16
เวลา 10.30 น. หมู่ที่ 12 , 15
เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 10
1.2แนะนาพนักงานส่วนตาบลโอนย้ายมาและบรรจุใหม่
1)นางสาววิจิตรา อิงแฮม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๒) นางสาวพีรยา ศาลางาม นักวิชาการศึกษาฯ
/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 5/2562) ประจาปี พ.ศ.2562เมื่อวันที่วันที่ 26
ธันวาคม 2562

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่
5/2562) ประจาปี พ.ศ.2562เมื่อวันที่26 ธันวาคม 256 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ

นายบุญส่ง สามารา
ส.อบต.หมู่ที่ 16

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง
กระทู้ถาม
มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่
-ไม่มี
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.2563 อาศัยความตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือ หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
กาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาหนด ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด
2ข้อ 21การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มตัน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภา ท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้นาความในข้อ ๑1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่ได้
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมี ความจาเป็นต้องเปลี่ยน แปลงสมัยประชุมสามัญประจาปี
หรือวันเริ่มสมั ยประชุม สามัญประจาปีที่กาหนดไว้ แล้ ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
ขอเสนอให้ปี พ.ศ.2563 กาหนดสมัยประชุม จานวน ๔ สมัยเนื่องจากสมัยที่ 1ปี
2563 ได้กาหนดไว้แล้วจึงขอเสนอดังนี้
สมัย 2 ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2563
สมัย 3 ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2563
สมัย 4 ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2563
/และเสนอ...
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และเสนอกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัย๑ ประจาปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่
10 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองจานวน ๒ ท่าน

นายสัญญา นามบุญเรือง
ส.อบต.หมู่ที่ 7

ขอรับรอง

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์

ส.อบต.หมู่ที่ 8

ขอรับรอง

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

นายก อบต.เมืองเก่า

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
บุญส่ง สารามา

คุณ

เห็นชอบ 28 เสียง,ไม่เห็นชอบ ไม่มี,งดออกเสียง ไม่มี
5.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิน่ ดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
รายการจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ งบประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย งบประมาณก่อนโอน
32,000 บาทจานวนเงินที่โอน 18,000 บาท งบประมาณหลังโอน 50,000 บาท
2) งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท
เงินเดือนพนักงานรายการเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตาบล จานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี งบประมาณก่อนโอน
2,844 ,950 บาทจานวนเงินที่โอน 18
,000 บาท งบประมาณหลังโอน
2,826,950 บาท
3) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่วนตาบล งบประมาณก่อนโอน 1 ,100,000
บาท
จานวนเงินที่โอน 190,000บาทงบประมาณ หลังโอน 1,290,000บาท
4)งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถ งบประมาณก่อนโอน 1
,961 ,00 0บาท จานวนเงินที่โอน
190,000บาทงบประมาณ หลังโอน 1,771,000บาท
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
/ข้อ 29...
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ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนี้
1) งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ งบประมาณ 32,000บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมจานวน 2 ชุดพร้อมเก้าอี้ชุดละ 24 ตัว ชุดละ
16,000.- บาท
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมจานวน 1 ชุดพร้อมเก้าอี้ชุดละ 12 ตัว ชุดละ
50,000.- บาท
2) งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานครัว รายการ
จัดซื้อกาต้มน้าสแตนเลสไฟฟ้า งบประมาณ 13,000บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกาต้มน้าสแตนเลสไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร (เส้น
ผ่านศูนย์กลาง x สูง) 39x54.40 เซนติเมตร
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกาต้มน้าสแตนเลสไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร
3) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน งบประมาณ 118,000 บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2เครื่องๆละ59,000 บาท๑.
ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ๒.ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 25
แรงม้า3.กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2เครื่องๆละ59,000 บาท๑.
ปริมาณการฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ๒.ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า
6 ลิตร3.กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงานค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน งบประมาณ41 ,300 บาท
ข้อความเดิม
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน จานวน 7 หลัง ๆละ 5 ,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-โครงโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กทาสีท๊อปโต๊ะ ผลิตจากแผ่นเหล็กทาสีท๊อปโต๊ะ ผลิตจากไม้
Particle Board ปิดผิวยาง ปิดขอบ PVCลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1
ลิ้นชัก
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/3พร้อมกุญแจ...
พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชัก 2 ชุด กุญแจกล่อง ลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทาสี ลูกล้อ
ไนลอน แข็งแรงทนทานเสริมคาน เหล็กด้านล่างเพิ่มความแข็งแรงใช้เป็นที่พักเท้าขณะ
นั่งทางานได้ ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 152.4 x 76.2 x 75 เซนติเมตร
ข้อความใหม่
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน จานวน 7 หลัง ๆละ 5 ,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นตู้เหล็ก
- โครงสร้างแข็งแรง สามารถเก็บแฟ้มเอกสารหรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆได้
- โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
- บานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค
- มีแผ่นชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูงต่าได้
- สีเทา
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 118 x ลึก40 x สูง 87 ชม.
- ฐานรองเป็นเหล็กพ่นสี
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง
ไม่เห็นขอบ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรานจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง
ไม่เห็นขอบ ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

นายก อบต.เมืองเก่า

5.3 รายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองเก่า ประจาปี 2562ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๕ 8/๕ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
รายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า ประจาปี 2562

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกรับทราบ
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ 6
นางปริณาห์ธัญ
บริบูรณ์ทรัพย์
ส.อบต. หมู่ 13
นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.16
นายก อบต.เมืองเก่า
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

/5.4 การรายงาน...
5.4การรายงานการติดตามการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่
ให้สมาชิกตรวจดูโครงการของแต่ละหมู่ว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
เห็นด้วยที่มีการวิเคราะห์แผนให้สมาชิกได้ทราบเพื่อสมาชิกจะได้นาไปปฏิบัติปรับใช้ใน
การเสนอแผนต่อไป
ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการขอให้สมาชิกส่งโครงการเข้ามา โดยดูเป้าหมายของตาบล
และเสนอแผนตามเป้าหมาย
ในปี พ.ศ.2563-2565 ผลการประเมินจะดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันโครงการต่างๆมีการ
ดาเนินงานได้ตามเป้าประสงค์
สมาชิกท่านใดรับทราบรายงานการติดตามการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
นายคาปน พรมมี
ส.อบต.หมู่ 15
นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.16
นายดุสิต เติมวิเศษ
ส.อบต.หมู่ที่ 3

เรื่องอื่นๆ
หมู่ 15 บ้านเนินแวะงานคอนกรีตมีการถมลูกรังไว้ ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากส่งผลต่อชาวบ้าน
จึงขอให้เร่งดาเนินการ
แจ้งรหัสwifiให้สมาชิกใส่รหัสบัตร และรหัสผ่านเป็น 123456
แจ้งกองดินกลางบ้านหมู่ 3(หน้าบ้านครูมณี) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูและให้ปรับให้
เรียบร้อย
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นายบัวไข แย้มสรวล
ส.อบต.หมู่ที่ 12

/แจ้งให้...
แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ ว่าบริเวณหน้าบ้านสมาชิกบัวไข ทางอบจ.
ดาเนินการก่อสร้างถนนอยู่

นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส

ส.อบต.21

แจ้งหมู่ที่ 21 เสียงไร้สายไม่ดัง

ประธานสภาฯ
-กาหนดศึกษาดูงานประจาปี วันที่ 18 -20 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์
-เรื่องประเพณีวันสงกรานต์ขอปรึกษาสมาชิกว่าดาเนินการแนวทางใด
นายก อบต.เมืองเก่า

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ

ให้เตรียมดาเนินการไว้เลย โดยเสนอให้วันที่ 13 เมษายน ให้จัดรวมกันทั้งหมดที่วัด
หนองรี ส่วนวันที่ 14-15 ก็แบ่งโซนและช่วงเวลาเหมือนเดิม
แจ้งงานกีฬา ขอปรึกษาสมาชิกประเภทกีฬาเหมาะสมหรือไม่
ฟุตบอล 7 คนตะกร้อวอลเลย์บอลเปตอง
สถานที สนามโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี จึงขอให้สมาชิกรวบรวมรายชื่อนักกีฬาเพื่อจะ
ได้วางแผนในการแบ่งทีมต่อไป โดยจะมีการแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคม และชิงชนะเลิศ
ช่วงเมษายน
เลิกประชุมเวลา 13.00 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
พรเทพ จันทราสินธุ์
(นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6
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