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 (-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  2560  (ครั้งที่  5/2560) 
วันที่  2๒  กันยายน  2560  เวลา 09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายยรรยงค์  จันแวว ประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
2. นางศิริลักษณ์  เฟ่ืองจรัส รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
3. นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว 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. นางไพวรรณ์  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. นายองอาจ  กุมสินพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่  9 
17. นายอุรา  นามเสนา ส.อบต. หมู่ที่  10 
18. นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย ส.อบต. หมู่ที่  10 
19. นายบัวไข  แย้มสรวล ส.อบต. หมู่ที่  12 
20. นายประกาศ  คุณยงค์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
21. นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
22. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
23. นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
24. นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
25. นายเอกลักษณ์  ด าค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
26. นายบุญส่ง  สารามา ส.อบต. หมู่ที่  16 
27. นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
28. นางดาวรรณ์  จ าปาแสน ส.อบต. หมู่ที่  17 
29. นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
30. นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่  18 
31. นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายศักดิ์ชาย  เคนดอก ส.อบต. หมู่ที่  9 
2. นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  12 
3. นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายก อบต.เมืองเก่า 
2. นางมาลัย  ดวงบุตร รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 2 
3. นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า 
4. นายละออง  ภาค า ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 
5. นายสุบิน  พันช านาญ ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 
6. นางบัวผัน  สาระผล ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
นายยรรยง  จันแวว 
ประธานสภาฯ 

กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2560  ครั้งที่  5/2560   

นายยรรยงค์  จันแวว 
ประธานสภาฯ 

มอบหมายให้นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส  รองประธานสภาฯ   ด าเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 
รองประธานสภาฯ 

1.1  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร               
มหาภูมิพลดุลยเดช   
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ ตามท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี  ได้เชิญประชุมส่วนราชการในเรื่องพระราชพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ในวันที่  26  ตุลาคม  2560  ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
     1. พิธีอุปสมบทหมู่  89  รูป   เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  โดยด าเนินการบวช   
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งการสมัครร่วมบวชต้องเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ในส่วนของ อบต.เมืองเก่า มีพนักงานสมัครเข้าร่วมบวช  3  คน  
ดังนี้ 
                  

 
 

32. นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
33. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
34. นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
35. นายสุรินทร์  แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
36. นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  21 
37. นายวิเชียร  ปฏิสา ส.อบต. หมู่ที่  22 



3 
 

 
          1. จ.อ.วีระยุทธ  พาผล    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          2. นายมงคล  วงษ์โสภา   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

3. นายอ าพล  ซิ้มเจริญ    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
     ส่วนค่าใช้จ่ายในการบวชทางคณะสงฆ์ก าหนดรูปละ  3,000  บาท  สมาชิกฯ   

ท่านใดจะร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพให้น าส่งเงินที่คุณวรวัฒน์  ช่วยไธสง 
       2. กิจกรรมบริการอาหารในพิธีถวายดอกไม้จันทน์  โดยอ าเภอกบินทร์บุรีขอให้

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์จะร่วมตั้งซุ้มอาหารบริการในวันที่  26  ตุลาคม  2560  
ขอให้แจ้งความประสงค์ท่ีคุณวรวัฒน์  ช่วยไธสง  ภายในวันที่  30  กันยายน  2560                                        

       3. กิจกรรมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 
และขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดอกไม้จันทน์ ตามเป้าหมาย
ในการจัดท าจ านวน  4,999  ดอก  ซึ่งได้จัดท าครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว   

 
1.2  การจัดตั้งถังขยะอันตรายต่อสุขภาพในชุมชนหมู่บ้าน   

รองประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ขณะนี้ทาง อบต.เมืองเก่า  ได้น าถังขยะอันตรายไปตั้งตามหมู่บ้านแล้ว  จึงขอฝากท่าน

สมาชิกฯ  ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านน าขยะอันตรายมาท้ิง  ณ  จุดตั้งถังขยะอันตราย  
เช่น  ถ่ายไฟฉาย  หลอดไฟ  กระป๋องสเปย์ต่าง ๆ  ส่วนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้แจ้งจุดตั้ง      
ถังขยะอันตราย  ได้แก่ หมู่ที่  19  จึงขอฝากท่านสมาชิกฯ  หมู่  19  ประสานทาง
ผู้ใหญ่บ้าน  แจ้งจุดตั้งถังขยะอันตรายให้ด้วย 

 1.3  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
รองประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ด้วยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี    

จะด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี          
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการควบคุมประชากรสุนัขและแมว  โดยวิธีการผ่าตัดท าหมัน
อย่างถาวร  โดยให้น าสุนัขและแมว  มารับบริการในวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่จุดรับ
บริการจ านวน  2  จุด  ดังนี ้
     จุดที่  1  วัดศรีบุญเรือง  หมู่ที่  22  ต าบลเมืองเก่า 
     จุดที่  2  เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  หมู่ที  9  ต าบลหนองกี่   

  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
รองประธานสภาฯ ให้สมาชิกฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2560  

ครั้งที่  4/2560  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2560 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   สมัยที่  3  
ประจ าปี  2560 ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ไม่มี 
  

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
รองประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ 
 

ในการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
จะมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการในหมวดต่าง ๆ  เช่น  เงินเดือนของพนักงานส่วน
ต าบล  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  หรือการด าเนินการโครงการต่าง ๆ  แล้วยังมีเงิน
เหลือจ่าย  ผู้บริหารจึงขออนุมัติน าเงินเหลือจ่ายมาโอนเพื่อตั้งจ่าย  จ านวน 14  
โครงการ  ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกฯ 

รองประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.
2560 

นายก อบต. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ
ได้กล่าวไปแล้วนั้น  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ซึ่งจะมีเงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณ 8  
ล้านบาทเศษ  ซึ่งจะขอมติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปด าเนินการโครงการต่าง ๆ  
ซึ่งรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2560         
ขอเชิญรองมาลัย  ดวงบุตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ชี้แจง
รายละเอียด 

รองมาลัย  ดวงบุตร  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  จ านวน  14  
โครงการ  มีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

1.  โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย  หมายเลขทะเบียน  81-5376   
ปราจีนบุรี  จ านวนเงินที่ขอโอน  500,000  บาท  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

2.  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  
กิโลวัตต์  จ านวนเงินที่ขอโอน  2,400,000  บาท  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

3.  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า   
2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขัย  ( Cab )  พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  จ านวนเงินที่ขอโอน  
722,000  บาท  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
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 4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  หมู่ที่  14  จากทางโค้งบ้านนาง          
บัวพันธุ์ถึงหน้าบ้านนางนิภาวรรณ  ความกว้าง  0.70  เมตร  ความยาว  57  เมตร  
ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  342,346  บาท  ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  22  ซอยบ้านนางหนูพิน   
สอดสีถึงบ้านนายเศียร  เพชรสุภา  ความกว้าง  4 -5 เมตร ความยาว 145  เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  662.50  ตาราง
เมตร  ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  465,814  บาท  ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  18  ซอยบ้านนางบุญช่วย   
อ่อนกินลี  (ต่อจากเดิม)  ความกว้าง  3.50 เมตร ความยาว  200 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ  
คสล.  ลอดถนนขนาด  0.30 x 1.00  เมตร  จ านวน  5  ท่อน  ก่อสร้างตามแบบ  
อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  484,296  บาท  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  16  จากบ้านนางพรทิพย์   
กองวิเศษ  เชื่อมถนนสุวรรณศร (33 เดิม) ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว  17 เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  68  ตารางเมตร  
ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  45,299  บาท  ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  15  ซอยบ้านเนินแวะ   
ความกว้าง  4  เมตร  ความยาว  157  เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  628  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า      
ค่าก่อสร้าง  431,481  บาท  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560   

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  22  ซอยบ้านอมร เซี่ยงม้า 
ถึงสามแยกหนองปลาไหล  ความกว้าง  4  เมตร  ความยาว  180  เมตร  ความหนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  พร้อมวาง
ท่อ คสล.  ลอดถนนขนาด  0.30 x 1.00  เมตร  จ านวน  5  ท่อน  ก่อสร้างตามแบบ  
อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  499,254  บาท  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย       
ประงบประมาณ พ.ศ.2560 

10.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  22  จากบ้านนางสมใจ  อรุณเจริญ      
ถึงหนองปลาไหล  ความกว้าง  4  เมตร  ความยาว  300 เมตร  ความหนาเฉลี่ย  
0.20  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,200 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบ  
อบต.เมืองเก่า  ค่าซ่อมแซม  60,000  บาท  ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 



6 
 

 
11.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินตลาดหมู่ที่ 3 ความสูง 2.50 เมตร ความยาว   

16.50 เมตร  ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  85,800  บาท  ตาม
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   
     12.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินอาคารเอนกประสงค์ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเก่า  ความยาวก าแพงกันดินรวม  60  เมตร  พร้อมเทคอนกรีตรอบ
อาคาร  ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า ค่าก่อสร้าง 1,235,400 บาท ตามบัญชี    
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   
     13.  โครงการก่อสร้างรั้วกั้นตลาด  หมู่ที่  3  ความสูง  1.20  เมตร  ความยาว  
284  เมตร  ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  901,000  บาท  ตาม
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   
     14.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ้านนายหอมจันทน์  ลันวงษา  หมู่ที่  5  
ความยาว  82  เมตร  ก่อสร้างตามแบบ  อบต.เมืองเก่า  ค่าก่อสร้าง  205,400  บาท
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560    

รองประธานสภาฯ ตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารชี้แจง  มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. หมู่ที่  6 

การโอนงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละปีจะมีงบประมาณเหลือเยอะ  แต่งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  จะมีงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประมาณ  4 – 5  ล้านบาท  
แต่เงินงบประมาณเหลือจ่ายประมาณ  8  ล้านบาท  ไปอยู่ในหมวดใดบ้าง  ในการซื้อ
รถยนต์มาใหม่จะต้องมีการจ้างพนักงานเพ่ิมข้ึน  อยากเรียนฝากการควบคุมการท างาน
ด้วย  ให้ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ด้วย  ถ้าพูดถึงรถขยะเพ่ิมข้ึนเป็น  2  คัน  แต่สถานที่
ทิ้งขยะยังไม่รู้จะท้ิงตรงไหน ก็เป็นประเด็นปัญหาอีก  ในส่วนของการก่อสร้างก าแพงกัน
ดิน  ของอาคารเอนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ถ้าสูงตั้งแต่   
2 เมตรขึ้นไป  เราควรจะต้องท าราวกันตกด้วยไหม  เพราะ  2  เมตร  ก็ถือว่าสูง        
ตรงส่วนนี้พิจารณาดูด้วยครับ  ในส่วนการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะซ่อมแซม  
500,000  บาท  จะเปลี่ยนถังหรือซ่อม  อยากให้ท าให้ชัดเจน   

ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ 
ส.อบต  หมู่ที่  14 

ตามท่ีดูเอกสารมันไม่มีความสมบูรณ์  ประเด็นของหมู่  14  มันไม่ตรงกับความจ าเป็น
เร่งด่วนเปรียบเทียบว่า  มันเกาไม่ถูกท่ีคัน  ให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจออกมาในลักษณะนี้ก็
เหมือนกับการมัดมือชก  ไม่เอาก็ต้องเอา  ยังไม่ได้หารืออะไรกันเลย  ความเดือดร้อน 
ในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างจากวัดมาถึงบ้านพันตรีภูธร  เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ผมอยากให้
พิจารณาตรงนี้บ้าง  สอบถามสักนิดว่า  ความเดือดร้อนตรงไหนส าคัญมากกว่ากัน   

รองประธานสภาฯ ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจง 

นายก อบต. ตามท่ีสมาชิกฯ  ของหมู่ 6 และสมาชิกฯ หมู่  14  สอบถามผมก็เข้าใจ  และน่าเห็นใจ
กรณีของท่านสมาชิกฯ  หมู่  6 สอบถามเรื่องการซ่อมรถบรรทุกขยะ 500,000 บาท  
ด้วยรถบรรทุกขยะของเรามันผุหมด  ไปจอดตรงไหนชาวบ้านต าหนิหมด  เพราะเวลา
อัดท้ายน้ าขยะรั่วลงใส่ถนนส่งกลิ่นเหม็น  รายการซ่อมเปลี่ยนโครงเหล็กถังบรรจุขยะ 
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ทั้งหมด  ส่วนที่ต้องซื้อรถขยะใหม่เนื่องจากรถขยะคันเล็กท่ีได้รับบริจาคมาจากเทศบาล
ต าบลกบินทร์เสื่อมสภาพพ่อสมควรซ่อมแล้ว ซ่อมอีก   
โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินรอบอาคาร โดยจะเทคอนกรีตรอบอาคารออกไป  2 
เมตร  และท าราวขึ้นมาตัดเป็นแนวตรง ซึ่งจะไม่เกินเข้าพ้ืนที่ถนน เพราะก่อก าแพงเป็น
แนวตรง  รถจะสามารถวิ่งผ่านเข้าไปพื้นท่ีด้านหลังได้  รวมทั้งตัวบันไดหน้าอาคารและ
ทางรถวิ่งขึ้นและลงบริเวณโรงที่จอดรถ  ส่วนทางท่านสมาชิกฯ  หมู่  14  ด้วย
ผู้ใหญ่บ้านนายชาญชัย  ค าดี  มาขอว่า  คุ้มบ้านนี้ฝนตกแล้วน้ าท่วมขัง  ชาวบ้าน
เดือดร้อน  ส่วนที่อยากได้ไฟฟ้าแสงสว่าง  มันเป็นงบเงินอุดหนุน  จริง ๆ  อยากให้
ไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  แต่เนื่องจากต้องอุดหนุนให้การไฟฟ้า  ต้องให้การไฟฟ้าออกมาส ารวจ
ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร  ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการมาก  ซึ่งกระบวนการมันท าไม่ทัน  
จึงให้เอาโครงการนี้ไปก่อน   

เลขานุการสภาฯ ขอเพ่ิมเติมกรณีสถานท่ีทิ้งขยะ  ล่าสุดมีการก าหนดคัตเตอร์ให้แต่ละท้องถิ่นรวมกันซึ่ง
โซนนี้  อบต.กบินทร์  เป็นเจ้าภาพ  ซึ่ง  อบต.เมืองเก่า  เราอยู่ร่วมโซนนี้  ซึ่งถ้าทาง  
อบต.กบินทร์  ได้งบประมาณมาด าเนินการ  เราก็สามารถร่วมใช้สถานที่ทิ้งขยะ กับ  
อบต.กบินทร์ได้  แต่ถ้า อบต.กบินทร์  ยังไม่ได้งบประมาณมาด าเนินการ  เราก็อาจจะ
ต้องไปใช้สถานที่ท้ิงขยะของ  อบต.หนองก่ีไปก่อน แต่จะต้องมีการชั่งน้ าหนักแล้วคิดค่า
ขยะเราเป็นตัน  ส่วนกรณีการตั้งงบประมาณแล้ว  เหลืองบประมาณเยอะนั้น  การตั้ง
งบประมาณตัวอย่าง  เช่น  เงินเดือนค่าตอบแทน  เราต้องตั้งงบประมาณครบทุก
ต าแหน่ง  แต่การครองต าแหน่งจริงขาดเป็น  10  ต าแหน่ง  จึงท าให้เหลืองบประมาณ
เยอะ  หรือบางโครงการไม่ได้ด าเนินการ  เช่น  โครงการจัดแข่งขันกีฬา  โครงการ
อบรมศึกษาดูงาน  เป็นต้น 

รองประธานสภาฯ สมาชิกฯ  ทุกท่านคงเข้าใจตามท่ีนายกฯ  และเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
สมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯ  เป็นเอกฉันท์ 

 4.2  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
รองประธานสภาฯ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560  และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  เพ่ือตั้ง
จ่ายรายการใหม่นั้น  ปรากฏว่ามีโครงการฯ  ที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณต่อไป  จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2560 ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  120,000  บาท 
2. โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย  จ านวน  500,000  บาท 
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3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  
จ านวน  2,400,000  บาท 

4. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  2  ล้อ   
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ( Cab )  พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  จ านวน  
722,000  บาท   

5.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  หมู่ที่  14  ทางโค้งบ้านนางบัวพันธ์   
ถึงหน้าบ้านนางนิภาวรรณ  ความกว้าง  0.70  เมตร  ความยาว  57  เมตร  จ านวน  
342,346  บาท 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  22  ซอยบ้านนางหนูพิน   
สอดสี  ถึงบ้านนายเศียร  เพชรสุภา  ความกว้าง  4-5  เมตร  ความยาว  145  เมตร  
ความหนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  662.50  ตารางเมตร  
จ านวน  465,814  บาท 

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  18  ซอยบ้านนางบุญช่วย   
อ่อนกินลี  ( ต่อจากเดิม ) ความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว  200  เมตร  ความหนา
เฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  700  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ
ลอดถนน  ขนาด  0.30 x 1.00 เมตร  จ านวน  5  ท่อน  จ านวน  484,296  บาท 

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  16  จากบ้านนางพรทิพย์   
กองวิเศษ  เชื่อมถนนสุวรรณศร  (33  เดิม) ความกว้าง 4 เมตร ความยาว  17  เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  68  ตารางเมตร  
จ านวน  45,299  บาท 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  15  ซอยบ้านเนินแวะ   
ความกว้าง  4  เมตร  ความยาว  157  ความหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  628  ตารางเมตร  จ านวน  431,481  บาท 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  22  ซอยบ้านอมร  เซียงม้า   
ถึงสามแยกหนองปลาไหล  ความกว้าง  4.00  เมตร ความยาว  180  เมตร  ความ
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน  5  ท่อน  จ านวน  499,254  บาท 

11.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่  22  บ้านนางสมใจ  อรุณเจริญ  ถึง 
หนองปลาไหล ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 300 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20  เมตร  
หรือมีพ้ืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร  จ านวน  60,000  บาท 

12.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินตลาดบริเวณหมู่ท่ี  3  ความสูง  2.50 เมตร   
ความยาว  16.50  เมตร  จ านวน  85,800  บาท 

13.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินอาคารเอนกประสงค์ท่ีท าการองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลเมืองเก่า  ความยาวก าแพงกันดินรวม  60  เมตร  พร้อมเทคอนกรีตรอบ
อาคาร  จ านวน  1,235,400  บาท   
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14.  โครงการก่อสร้างรั้วกั้นตลาด  หมู่ที่  3 ความสูง 1.20 เมตร ความยาว   
284  เมตร  จ านวน  901,000  บาท 

 15.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ้านนายหอมจันทน์  ลันวงษา  หมู่ที่  5 
ความยาวรวม  82  เมตร  จ านวน  205,400  บาท   

รองประธานสภาฯ 
 
 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดจะเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  จ านวน  15  โครงการ  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560         
เป็นเอกฉันท์ 

  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ   
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่  เชิญค่ะ 

นายบุญส่ง สารามา 
ส.อบต. หมู่  16 

เรื่องหอกระจายข่าว  เนื่องจากการไฟฟ้าได้มาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง      
ซึ่งการไฟฟ้าได้ต่อสายไฟใหม่  ท าให้เสียงไร้สายไม่ติด  ซึ่งผมได้เขียนใบแจ้งซ่อมแล้ว   
ขอให้ฝ่ายบริหารติดตามให้ด้วยครับ 

นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส 
ส.อบต.  หมู่  21 

เสียงไร้สายของ  อบต. ของหมู่ที่  21  ไม่ได้ยินเสียง  แจ้งมา 3  ครั้งแล้ว   

นางสนธยา  ขวัญใจ 
ส.อบต หมู่  5 

เรื่องถนนของหมู่ที่  5  เมื่อไหร่จะได้ด าเนินการก่อสร้าง  รถยนต์ที่ต่ าไม่สามารถวิ่งได้
เพราะหลุมลึกมาก 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. หมู่  6 

สอบถามเรื่องถนนคอนกรีตซอยบ้านหลังแขวง  ผมก็ไปดูการท างานของผู้รับจ้างอยู่       
มีการเทคอนกรีตทับท่อเดิม  ตามแบบจะต้องต่อบ่อพักข้ึนมา  แต่ผู้รับจ้างไม่ได้ต่อบ่อพัก
ขึ้นมา  โดยเทฝาใหม่ยกฝาเก่าข้ึน  แต่ยังไม่ได้ยกฝาเก่าข้ึนเลย  ไม่ทราบว่ามีการเบิกจ่าย
หรือยัง  ขอให้แก้ไขงานด้วยครับ  เกรงว่าน้ าจะไหลลงท่อไม่ได้  

นายองอาจ  กุมสินพันธ์ 
ส.อบตง  หมู่  9 

เสียงตามสายของหมู่  9  ช ารุดไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้  ฝากด าเนินการซ่อมแซม
ด้วยครับ 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต. หมู่  5 

  กรณีของหมู่  5  ช่วงฝนตกมีน้ าท่วมบ้าน  ผมได้ท าหนังสือขอรถดับเพลิงเพื่อไปอัดฉีด
ล้างท่อระบายน้ า  แต่ปรากฏว่าไม่ไปด าเนินการให้  อยากสอบถามว่ามีติดขัดอะไร  
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รองประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก อบต. กรณี หมู่  16  จะด าเนินการให้ช่างไฟฟ้าออกไปตรวจสอบให้ว่าเป็นอย่างไร  
กรณี หมู่  9 เสียงตามสายช ารุดอย่างไร จะให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบเสียงตามสาย
ที่จะต้องซ่อมแซมเพ่ิมเติม ด้วยงบประมาณที่จ ากัด ว่าจะเพ่ิมเสียงไร้สายของแต่ละหมู่  
เพราะบางหมู่ได้ยินแค่รัศมีใกล้ ๆ  ไกล ๆ  ไม่ได้ยิน  แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ  
กรณี  หมู่  5  เรื่องถนนได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  และได้มาท าสัญญาแล้ว  
ส่วนเรื่องน้ าท่วมบ้าน  ผมไม่ทราบเรื่อง  รถดับเพลิงเราพร้อมรับมือ 

รองประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ขอปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา  12.10  น. 
 
         ผูจ้ดรายงานการประชุม  
      ณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว  
           (นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว) 
            เลขานุการสภา   อบต.เมืองเก่า 
 

         ยรรยงค์  จนัแวว  
      (นายยรรยง   จันแวว)  
           ประธานสภา  อบต.เมืองเก่า 
 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

  วรรณชัย  จ าอยู่      บุญส่ง  สารามา 
        (นายวรรณชัย  จ าอยู่)            (นายบุญส่ง สารามา)  

สมาชิกสภา  อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  17   สมาชิกสภา  อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  16  
 
 

       ไพฑูรย์  จนัทร์นิม่  

 
    (นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม)  
     สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 


