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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที่  14สิงหาคม2562  เวลา 09.30  น. 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

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

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

2. นายศักดิ์ชาย  แคนดอก       ส.อบต. หมู่ที่ 9 
3. นางสิรินยา  กองจันดา    ส.อบต. หมู่ที่ 18 
4. นายราคิด  วงษ์มิตร    ส.อบต. หมู่ที่ 20 
5. นายชโลม ท าเหล็ก    ส.อบต. หมู่ที่ 18 
6. นายวิเชียร  ปฏิสา    ส.อบต. หมู่ที2่2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. 
๒.                     

นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว 
นายเพ็ชร  จันสาสร้าง 

นายก อบต.เมืองเก่า 
รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ ๑ 

3. นางสาวมาลัย  ดวงบุตร รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 2 
4. นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า 
   

เริ่มประชุมเวลา 10. 00  น. 

นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 
 
นายสมชาย  ลันวงษา 
ส.อบต.หมู่ที่ 18 
 
นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 16 
 
นายค าปน  พรมมี 
ส.อบต.หมู่ที่ 15 
 
 

1.1 แจ้งขอความร่วมมือจากสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีต่างๆแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 
10 คนก็ขอความเห็นจากสมาชิกว่าเราจะมีแนวทางอย่างไร 
 

เสนอให้ออกหนังสือเชิญทุกหมู่เพ่ือมาร่วมกิจกรรม 
 
 
เสนอให้แบ่งกลุ่มเพื่อไปร่วมกิจกรรมงานพิธีต่างๆโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม แล้วผลัดเปลี่ยน
กันไป 
 
เสนอให้รวมกลุ่มไปท้ังหมดเพ่ือความพร้อมเพียง 
 
                                                                                       /นางสุธิดา.. 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
31 นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
32 นายสุรินทร์   แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
33 นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์                
ส.อบต. หมู่ที2่2 

นายดุสิต เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
นายอุรา  นามเสนา 
ส.อบต. หมู่ที่  10 
 
นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 16 
 
นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส
ประธานสภาฯ 
 

 

 
 
นายองอาจ  กุมสินพันธ์ 
ส.อบต. หมู่ที่  9 
 
 

นายดุสิต เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
 
 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

นายสุมิตร  เงินโสม 
ช่วยราชการปลัดอบต. 
 

 

เสนอว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าควรรวมกลุ่มกันและไปร่วมกันโดย 
พร้อมเพียงทั้งหมด 
 
เสนอให้ประธานเช็คว่าหมู่ไหนไปบ้างขาดบ้าง เมื่อก่อนมีการรวมกลุ่มกันไปอย่างพร้อม
เพียงแต่ขณะนี้เหมือนไม่มีความพร้อมเพียงเหมือนแต่ก่อน  
 
เสนอให้มีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯทุกหมู่และให้ไปโดยรวม
กลุ่มกันไปอย่างพร้อมเพียง 
 
ขอชี้แจงว่าเราไม่ต้องการแบ่งแยกหรือแบ่งกลุ่มแต่เพ่ือเป็นวิธีการเพ่ือหาความร่วมมือ
จากสมาชิกเพ่ือไปร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง 
 
ก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านทุกครั้งที่มีกิจกรรมก็ขอให้ไปร่วมกันโดยพร้อมเพียง  
ทุกท่าน 
 
1.2 รายละเอียดโครงการเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2562 
ขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดโครงการ 
 
ขอแก้ไขโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสามแยกถนน อบจ.หน้าวัด
ราษฏร์รังสี   ถึงถนนเทศบาลต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 9 ,20  ความยาว  1,500.00 
เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ  491,00บาท 
แก้ไขตัวอักษรจากวัดราษฎร์รังสี เป็น วัดราษฎร์รังษี 
 
ขอแก้ไขโครงการที่ 4 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักบริเวณซอยบ้านนายหมุน 
พรมเดนสา  ถึงรางประปาชลประทาน    หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเก่า ก่อสร้างตามแบบ
อบต.เมืองเก่า งบประมาณ200,00บาทแก้ไขตัวอักษร จากพรมเดนสา เป็น พรมเคน
สา 
 
เมื่อครั้งการประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ที่ผ่านมามีการพิจารณา ในเรื่องงบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม และแผนพัฒนาฯ  ดังนั้นขณะนี้มีเอกสารงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
มาถูกต้องแล้ว แต่ในเรื่องแผนพัฒนาฯยังไม่มีเอกสารและรายละเอียดให้ตรวจสอบ  
 
ในรายละเอียดเล่มของแผนพัฒนายังไม่มีเอกสารออกมาที่ล่าช้าเนื่องจากการจัดท าแผน
ต้องมีการบันทึกลงระบบต้องใช้เวลาและตรวจสอบความถูกต้อง จึงขอชี้แจงดังนี้  
ซึ่งการรับรองอาจจะรับรองเป็นเรื่องๆไปก็ได้ 
 
                            /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ 

 

 

นายก อบต. 

 

 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2 

นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

ประธานสภาฯ     

 

 

 

 

 

 

1.2 แจ้งโครงการอบรมน้ าประปาจากทางประปาส่วนภูมิภาค 
จึงขอแจ้งให้สมาชิกแจ้งประธานหรือผู้เกี่ยวข้องในการผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ละ  2 
คนในวันที่  21  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน
และช่วงบ่ายจะพาไปดูการผลิตน้ าที่หมู่ 22 
 
จากปัญหาการจัดการของประปาหมู่บ้าน ซึ่งอาจมีปัญหากรณีต่างๆเกิดขึ้น  
ในกระบวนการผลิต จึงขอเชิญชวนสมาชิกมารับฟังและดูวิธีการผลิตระบบประปา
หมู่บ้านโดยวิทยากรผู้มีความรู้ ในวันที่ 21 สิงหาคม  2562 
 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ขอแก้ไขตัวหนังสือ ในหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 19 และ 20 จากเสียงตามเส้นแบบไร้สาย 
เป็นเสียงตามสายแบบไร้สาย 

ขอเสนอให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ออกไปในครั้งหน้า 
 

ขอรับรอง  
 
 
ขอรับรอง 
 
 
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
- ไม่มี 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมออกไปในครั้งหน้า  
ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
มีสมาชิกเห็นชอบเลื่อนรับรองการประชุมออกไปในครั้งหน้า  25  เสียง 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกเห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุม   3  เสียง 
สมาชิกงดออกเสียง 2 เสียง 
                                                                                  /ที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายก อบต. 
 
 
ประธานสภาฯ 

 

.มติที่ประชุม 

 

 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 
ประจ าปี   พ.ศ. 2562 จ านวน 25 ต่อ 3 เสียง 
 

กระทู้ถาม 
มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่ 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มี 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1ขอขยายเวลาเสนอ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นที่เพ่ิงมีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจึงท าให้การ
ด าเนินการโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องมีการออกแบบและค านวณรายการ
ไม่สามารถกระท าได้ทัน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ทัน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒๔ โดยขอขยาย
ระยะเวลาการจัดท างบประมาณให้แล้วเสร็จไม่เกิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

มีสมาชิกท่านใดมีสิ่งใดจะสอบถามหรือไม่ 

ขอฝากถึงการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอให้ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องเงินเดือนของสมาชิกสภาด้วย 
 

ขอชี้แจ้งเรื่องการปรับเงินเดือนของสมาชิก ของพนักงาน จะดูจากฐานการเก็บภาษี  
ย้อนหลัง 3 ปี 
 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 
 
                                                                                 /ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 6 

นายก อบต.ฯ 

 

 

นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

 

 
รต.พรเทพ จันทราสินธุ์ 
ส.อบต.หมู่ที่  14 

นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นางไพวรรณ  อินทร์จ านงค ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 
นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 

 

นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย ์

ส.อบต.หมู่ที่ 13 

นายดุสิต เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
 
 

 
เรื่องอ่ืนๆ 

ขอชี้แจงว่าตามที่ได้มีการขุดลอกหนองรีตามโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองรีจากกรม
ทรัพยากรน้ า ซึ่งขณะนี้ได้ท าการส่งมอบดินแก่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
จึงได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดการดินต่อไป โดยรายชื่อนี้เป็น
เพียงการเสนอชื่อไว้เบื้องต้น ก็ขอให้เสนอเพ่ือปรับให้เหมาะสมต่อไป  
 
ขอเสนอว่าเนื่องจากเป็นบุคคลในพื้นที่ ขอเสนอว่าถ้ามีการปรับพื้นที่กองดินให้เสมอ
พ้ืนดินก็จะท าให้เกิดความเหมาะสมและต่อไปค่อยจัดให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ต่อไป อาจท าสวนสาธารณะ สนามฟุตบอล หรืออ่ืนๆ ไม่น่าจะท าให้พื้นดินสูงมาก
เกินไปเพราะต้องยุบตัวลงอีก ไม่อยากให้มีการน าดินออกไปจากพ้ืนที่เนื่องจากจะอาจ
เกิดปัญหา ชาวบ้านไม่น่าจะพอใจ และอยากให้มีการท าประชาคมจากชาวบ้านก่อนใน
ทุกหมู่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการดิน ทั้งหมู่ 5 6 19 และหมู่ 22 และถ้ามีการเสนอชื่อ
คณะกรรมการตามรายชื่อที่เสนอมา ก็ขอถอนรายชื่อจากคณะกรรมการจัดการดิน  
 
เสนอว่าให้สมาชิกไปดูพื้นท่ีกองดินจริงว่ามากเกิน หรือสามารถปรับลงให้เสมอได้ไหม  
 
 
เสนอว่าขณะนี้ดินถือว่าหายากมากอยากให้ปรับพื้นดินลงและให้เอาดินไว้ในสถานที่เดิม
เนื่องจากยังมีพ้ืนที่ที่สามารถปรับไปถมได้อีก 
 
เนื่องจากมีรายชื่อในคณะกรรมการจัดการดิน แต่ไม่ได้เป็นบุคคลในพ้ืนที่ จึงขอถอนชื่อ
ออกจากการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าว 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 ข้อ105  การตั้งกรรมการมี 2 แบบคือ
สามัญ และวิสามัญ  โดยสภาฯสามารถแต่งตั้งได้ จึงเสนอว่าถ้าจะแต่งตั้งกรรมการนี้ก็
ควรให้สภาเป็นผู้แต่งตั้งและให้สภาลงมติต่อไป แต่ต้องดูก่อนว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่สภา
ไหมต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนหรือไม่  
และอยากให้ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการดินว่าการบริหารจัดการแบบไหน อย่างไร  
ผลประโยชน์ที่ได้จะไปอยู่ในส่วนไหน 

ขอเสนอว่าดินสาธารณะควรใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีก่อนในรัศมี 1 กิโลเมตร และดินถือว่า 
หายากและมีราคาแพง จึงควรน าไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะก่อน 

ในเรื่องการจัดการดินนี้ก็ฝากไปถึงดินที่หนองปลาไหลเผือกหมู่ท่ี 22 ด้วยเนื่องจาก
ขณะนี้ก าลังด าเนินการในลักษณะเดียวกันอยู่ ซึ่งก็มีชาวบ้านสอบถามมามากว่าดินที่  
ขุดลอกข้ึนมาจะด าเนินการจัดการอย่างไร 
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นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ 
ส.อบต.หมู่ 22 
 

ประธานสภาฯ 

 
นายก อบต. 
 

 

 

 

 

นายเพ็ชร  จันสาสร้าง 
รองนายก อบต. 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
 
 
นายก อบต. 

 

 

นายค าปน  พรมมี 
ส.อบต.หมู่ที่ 15  
 
นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายดุสิต เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
 
 
 

                                                                                   /นางสุธิดา.. 
จากกรณีการขุดลอกหนองปลาไหลเผือกจากการสอบถามผู้ประกอบการคือจะมีการถม
คันดินให้สูงและกว้างขึ้นเพ่ือป้องกันการไหลเข้าของน้ าจากหมู่บ้าน เนื่องจากหนอง  
ปลาไหลเผือกเป็นแหล่งน้ าอุปโภค 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

ขอเรียนให้ทราบว่าการตั้งคณะกรรมการนี้เพื่อบริหารจัดการดิน การเสนอชื่อกรรมการ
จัดการดินนี้เพื่อด าเนินการจัดการไม่ได้มีจุดประสงค์ท่ีจะน าไปหาประโยชน์ เพราะต้อง
มีข้ันตอนกระบวนการหลายขั้นตอน ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ดังนั้นการเสนอชื่อเพ่ือตั้งคณะกรรมการนี้ ก็เพ่ือมาบริหารจัดการดินว่าจะไปด าเนินการ
อย่างไรต่อ เพ่ือที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านและสาธารณะประโยชน์โดยการขอ
ความเห็นชอบจากสภานี้ ก็เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการและไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งความคาดหวังของหนองรีในอนาคต ก็อยากให้เป็นสวนสาธารณะ เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

เสนอให้สมาชิกไปดูสถานที่ เพ่ือจะได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารจัดการดินต่อไป  

 
เสนอให้ท าประชาคมในหมู่บ้านก่อนแล้วมาเสนออีกครั้งหนึ่ง 
และสอบถามถึงนายก อบต.ว่าการตั้งงบประมาณจะจัดให้ตามความเดือดร้อน        
หรือมีการจัดล าดับการจัดสรรงบประมาณแบบไหน 
ก็เชิญชวนให้สมาชิกไปร่วมกันดูสภาพดินในขณะนี้ ว่าควรจะด าเนินการต่อไปอย่างไร  
 
โดยการด าเนินการสุดท้ายจะต้องได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
เรื่องงบประมาณ ก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติมีการจัดสรรให้กับทุกหมู่ โดยตามความ
เดือดร้อนก็ขอให้สมาชิกมาร่วมบริหารร่วมกันมาแจ้งความเดือดร้อนโดยเราขยายเวลา
ออกไปแล้วต้องเร่งด าเนินการให้เรียบร้อยให้เวลากับทางกองช่างด้วยเพราะต้องมีการ
จัดท าแบบด้วย  
 
เสนอให้เลื่อนพิจารณาคณะกรรมการจัดการดินออกไปในครั้งหน้า  
 
 
ขอรับรอง 
 
 
ขอรับรอง 
 
 
                /ประธาน.... 
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ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
 
 
นายประสิทธ์ิ  ธรรมฤทธ์ิ 
หมู่ที่ 8 
 
นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ ๖ 
 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 

 

 
 

 

 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการดินหนองรี หมู่ 5 
 
มติเป็นเอกฉันท์ 
 
ขอแจ้งการปลูกต้นไม้ล้ าทางของหมู่ที่ 8 เนื่องจากทางแคบท าให้เวลารถสวนกันสัญจร
ล าบากมากท าให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถ 
 
ขอแจ้งว่าได้แจ้งไปทางกองช่างแล้วแต่อาจจะมีภารกิจมากอยู่จึงยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
 
แจ้งคุ้มทางโค้งหมู่ 6 ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ฝนตกลงมาท าให้น้ าท่วมขัง  
แต่เมื่อมีการขุดเจาะระบายน้ าก็ท าให้บางบ้านเข้าออกทางไม่ได้ จึงท าให้เกิดปัญหาที่
แก้ไขไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้ช่วยแก้ปัญหาของหมู่ 6 ต่อไป 
 
ขอชี้แจ้งการปลูกต้นไม้ล้ าแนวถนน ก็เห็นใจทุกฝ่าย รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วย ก็ขอ
ความเห็นใจจากทุกฝ่าย โดยจะพยายามไกล่เกลี่ยให้ 
ส าหรับปัญหาของหมู่ 6 เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีแก้ไม่ตก เพราะแก้ปัญหาไปก็ไปเกิดผล
กระทบกับอีกบ้านหนึ่ง จึงต้องมีการมาคุยกันเพื่อรวมหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน  
 
มีสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
บุญส่ง  สารามาผู้จดรายงานการประชุม 
(นายบุญส่ง  สารามา) 
 เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  
 
ศิริลักษณ์  เฟ่ืองจรัส 
(นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส) 
  รองประธานสภา  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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