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(-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที่  8กรกฎาคม2562  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. 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 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 นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
29 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
30 นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
31 นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสนธยา  ขวัญใจ    ส.อบต. หมู่ที่ 5 
2. นายศักดิ์ชาย  แคนดอก       ส.อบต. หมู่ที่ 8 
3. นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์    ส.อบต. หมู่ที่ 12 
4. นางสิรินยา  กองจันดา    ส.อบต. หมู่ที่ 18 
5. นายวิเชียร  ปฏิสา    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 
   

เริ่มประชุมเวลา 10. 30  น. 
นายยรรยงค์  จันแวว 
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์                
ส.อบต. ม. 22 

นางไพวรรณอินทร์จ านงค ์
ส.อบต. ม. 4 
 

 

 

 

1.1 แนะน า จ่าสิบเอกสุมิตร  เงินโสม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว     
มาช่วยราชการในต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ตั้งแต่วันที่   
1   กรกฎาคม   2562          

1.2 โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2562 ณ วัดศรีบุญเรือง 
เวลา 10.00 น. 

ก าหนดจัดงานในวันที่ 16-17 กรกฎาคม  2562ซึ่งคณะนี้คณะกรรมการได้
ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่แล้ว ก็จะด าเนินการจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติดังเช่นทุกปี 
 
ตามท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมร่วมกัน โดยแบ่งขบวนรถแห่เป็น 13 ขบวน  
13 วัด และได้แต่งตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เป็นผู้รับผิดชอบดังนี้ 
1.วัดศรีษะเมือง     หมู่ที่  3     ส.อบต.ดุสิต  เติมวิเศษ 
2.วัดกลางเมืองเก่า  หมู่ที่1,2 ส.อบต.นที   สิงห์ทอง 
3. วัดแก้วฟ้ารังษี   หมู่ที่  5,6,19 ส.อบต.แก้ว  พิมเสน 
4. วัดอัมพวัน        หมู่ที่  7,18,21 ส.อบต.ชโลม  ท าเหล็ก 
                                                                                 /5.วัดโคกหอม.. 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
32 นายสุรินทร์ แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
33 นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  21 
34 นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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นายก อบต. 

ประธานสภาฯ 

 

นายก อบต. 
 

 

ประธานสภาฯ 

 

5.วัดโคกหอม         หมู่ที่  12,15    ส.อบต.บัวไข  แย้มสรวล 
6.วัดเวฬุวนารามหมู่ที่ 8,17      ส.อบต.สมศักดิ์  เคนกุล 
7.วัดป่าประดู่        หมู่ที่   13        ส.อบต.ประกาศ  คุณยงค์ 
8.วัดท่าข่อย          หมู่ที่   14        ส.อบต.บุญนาค  ภูริกวินเลิศ 
9.วัดมหาชัย                  หมู่ที่   10        ส.อบต.เกศพิราวรรณ์  เย็นไทย 
10.วัดนครกบินทร์          หมู่ที่   16         ส.อบต.บุญส่ง  สารามา 
11.วัดศรีบุญเรือง           หมู่ที่   4,22      ส.อบต.ไพวรรณ  อินทร์จ านง 
12.วัดหลวงบดินทร์เดชา  หมู่ที่  11          ผู้ใหญ่อังคนา  ชูกิติพันธ ์
13.วัดราษฎร์รังษี           หมู่ที่  9,20       ส.อบต.องอาจ  กุมสินพันธ์  
โดยมีก าหนดการโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจ าปี 2562 
ในวันที่  16 – 17  กรกฎาคม  2562 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562  ขบวนแห่เทียนพรรษา จะแห่ไปตามเส้นทางภายใน
อ าเภอกบินทร์บุรีและนาดี โดยอาจปรับได้ตามความเหมาะสม 
วันที่  17  กรกฎาคม  2562  
เวลา  07.30 น.  ขบวนแห่เทียนพรรษา จะพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนต าบล   
เมืองเก่า และขบวนแห่เคลื่อนไปยังวัดศรีบุญเรือง  
เวลา  09.00  น.  แห่เทียนพรรษารอบพระอุโบสถ , ประกวดธิดาเทียนรอบที่ 1 
เวลา  10 .00 น.  พิธีเปิดโดยนายอ าเภอกบินทร์และกล่าวรายงานนายกองค์การ  
                        บรหิารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เวลา  10.30  น.  ประกวดธิดาเทียนรอบที่ 2 
เวลา  11.00  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เวลา  12.30  น.  ตัดสินการประกวดธิดาเทียน 
เวลา  12.00  น.  ถวายเทียนพรรษา 
ซึ่งก าหนดการต่างๆได้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้วโดยก าหนดการอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

การแห่เทียนขบวนแห่อาจมีการปรับเพ่ือให้กระชับเวลา โดยจุดที่ไกลเกินไปเช่นในพื้นที่
อ าเภอนาดี ก็อาจงดไปเพ่ือกระชับเวลา 
 
สมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ถ้าไม่มีขอไปที่ระเบียบวาระท่ี 1  
 ข้อ 1.3 
1.3 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2562 

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการเรียนเชิญคณะกรรมการเข้ามาทบทวนแผน
โดยมีข้อสั่งการให้องค์การบริหารส่วนต าบลปรับปรุงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีให้เป็น
แผนพัฒนา 5 ปี  
 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

                                                                              /นายไพฑูรย.์.. 
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นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
ประธานสภาฯ 

 

นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2 

รองประธานสภา 

 

 

มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 

รองประธานสภาฯ 

นายก อบต. 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีบางข้อที่ไม่ถูกต้อง ขอสอบถามประธานสภาฯว่าจะด าเนินการ  
แก้ไขในวาระนี้เลยหรือไม่ 

จะด าเนินการแก้ไขในวาระท่ี 4 
1.4 โครงการปลูกป่า ก าจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 
25  กรกฎาคม  2562  ณ บริเวณหนองปลาแขยง 

ด้วยทุกๆปีที่ผ่านมาเรามีการด าเนินการจัดโครงการปลูกป่า ก าจัดผักตบชวา โดย
นายอ าเภอกบินทร์บุรีมีความประสงค์ให้ด าเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ซ่ึง
ขณะนี้ทางโยธาธิการและผังเมืองได้มาด าเนินการก าจัดผักตบชวาอยู่ในขณะนี้  
แต่โครงการปลูกต้นไม้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาด าเนินการปลูกต้นรวงผึ้งและต้น
เหลืองเชียงรายบริเวณเกาะกลางถนนซึ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเรามีอยู่ 4 เกาะ และ
บริเวณ  2 ข้างทาง  เพื่อจัดภูมิทัศน์ในบริเวณ 2 ข้างทางให้สวยงามโดยมีการประสาน
ไปยังแขวงการทางและภาคเอกชน และหลังจากมีการมอบพื้นท่ีบริเวณหนองรี ถึง  
หนองปลาไหลเผือกก็จะมีการปรับภูมิทัศน์โดยปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ต่อไป  
 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ขอให้สมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจ าปี พ.ศ. 
2562ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2562 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ  
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 24พฤษภาคม  2562          
โปรดยกมือขึ้น 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

กระทู้ถาม 
ไม่มี 

เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เชิญฝ่ายบริหาร 

ให้สมาชิกด าเนินการตรวจสอบแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านมีอะไรบ้างที่จะปรับปรุง
แก้ไขอะไรหรือไม่ 
/นายบุญส่ง... 
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นายบุญส่ง สารามา 
อบต.หมู่ที่ 16 
 
นายทุเรียน  อนุกิจ 
อบต.หมู่ที่ 5 
 
นายก อบต. 
 

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 

 

 

นายแก้ว พิมเสน 
อบต.หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายแก้ว พิมเสน 
อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือความถูกต้องครบถ้วนขอเสนอให้เช็คความถูกต้องเป็นรายหมู่  

ขอสอบถามเรื่องแผนที่มีการผ่านข้อบัญญัติไปแล้ว แต่ยังมีอยู่ในแผนอยู่จึงขอความรู้
และสอบถามเพ่ิมเติมในข้อนี้ 
 
ตามท่ีสมาชิกสอบถามเรื่องแผนพัฒนา 5 ปี จะเชิญจ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม          
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว ช่วยราชการปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองเก่า ชี้แจง 

ขอชี้แจงการจัดท าแผน การทบทวนแผนเริ่มจากปี 2561-2565  ที่น ามาใส่ไว้เพื่อ
เป็นการให้ตรวจสอบและเห็นทุกโครงการทั้งที่ท าแล้ว และที่กันเงินไว้ยังไม่ท า โดยจะ
ใส่ไว้ทั้งหมด ซึ่งโครงการปี 2562 ที่ล่าช้าเนื่องจากต้องติดขัดเรื่องแบบจึงล่าช้า ดังนั้น
อาจมีบางโครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณแต่น ามาใส่ไว้เพื่อจะได้รอรับงบประมาณ
ต่อไป 
 
ขอแก้ไขโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าจากแทงค์ประปาหลังแขวง
เชื่อมต่อท่อเดิม ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร แก้ไขเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 
80 เซนติเมตร 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายโกศล 
กว้าง 4 เมตร  ยาว  300  เมตร กับโครงการที่ 8โครงการก่อสร้างถนนคสล.    ซอย
บ้านนายสุรินทร์  หนูเล็ก ถึงบ้านนายทองค า ชัยสิทธิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
ตรงยอดของงบประมาณเนื่องจากงบประมาณแตกต่างกันมาก  
โครงการที่ 10 โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สายคุ้มบ้านห้วย 2 ชุด แก้ไขเป็น 
โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สายคุ้มบ้านห้วย 1 ชุด และคุ้มโนนกกกอก 1 ชุด 
โครงการที่ 13 เปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
 
โครงการที่ 14 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ขอให้ระบุรายละเอียด
ให้การปรับปรุงให้ชัดเจน  
 
แก้ไขโครงการที่ 14โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเป็นกิจกรรม   ต่อ
เติมชายคา ปูกระเบื้องพ้ืนติดตั้งประตู 
 
โครงการที่ 7โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายโกศล  กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตรกับโครงการที่ 19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ซอยบ้าน
นายโกศล ถึงโรงฆ่าสัตว์ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ซ้ ากัน ขอตัดโครงการที่ 7 
ออก คงโครงการที่ 19 ไว้ 
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นบ้านนายยุทธนา ชาวกัญหา พร้อมวาง
ท่อระบายน้ ายาว 150 เมตร กว้าง 4 เมตร เพิ่มเติมตรงเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 60 
เซนติเมตร 
                                                                               /โครงการ.... 
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นายบัวไข แย้มสรวล 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 
 
นายบุญส่ง สารามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 16 
 
 
 
 
นายวรรณชัย  จ าอยู่   
ส.อบต.หมู่ที่ 17 
 

โครงการที่ 18โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากศาลาประชาคมไปถึงบ้าน            นาย
ไชยา เรือนพันธแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความคือโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากศาลา
ประชาคมไปถึงบ้านนายไชยา เรือนพันธกว้าง4 เมตร ยาว 150 เมตร 

 

โครงการที่ 1 ปรับปรุงถนนดินลูกรังจากทางรถไฟถึงบ้านผู้ใหญ่อ านวย  เรืองทรัพย์   
หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร ซ้ ากับโครงการที่ 6 ให้ตัด
โครงการที่ 6 ออก 
 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสุวรรณศรเก่าเชื่อมถนนหมู่ที่ 3 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 80*100 3 จุด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000เมตร ซ้ ากับ 
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนสุวรรณศรสายเก่าข้างคลองไผ่ถึง 
ทางรถไฟสายกรุงเทพ – อรัญประเทศ กว้าง 7 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด 80*100 ซม. จ านวน 3 จุดตัดโครงการที่ 1 ออก 
 
โครงการที่ 4 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกศาลาประชาคมไปทางหมู่ท่ี 13 
ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 ซม.  กว้าง 4 เมตร ถึงบ้านนางศรีนวล  ค่ายชนะ
แก้ไขข้อมูลจากค่ายธนะ เป็นด่านธนะ 

 

รองประธานสภาฯ ให้สมาชิกท่ีแจ้งแก้ไขโครงการด าเนินการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย
และแผนและท่ีไม่ได้แจ้งแก้ไขถือว่าคงเดิมไว้ 

 มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565)  
โปรดยกมือขึ้น 

 
มติที่ประชุม 

รองประธานสภาฯ 

นายก อบต. 

 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
4.2 เสนองบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติม 

เชิญฝ่ายบริหาร 
 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงขอเสนองบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

(1) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านนายเจริญ  ทาญาติถึงบ้าน นาย
ประสิทธิ์  หมู่ที่ 8ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 150.00 เมตร 
ความลึก 0.50 เมตร  ก่อสร้างตามแบบอบต.เมืองเก่า   งบประมาณ  
496,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 – 2664 ฉบับที่ 6 หน้า 100    
ข้อ 16 
-ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

/(2)โครงการ.. 
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(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 6 ช่วงบ้านนางสุภาภรณ์  แก้วชิน ถึงศาล
เจ้าพ่อ ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 145.00 เมตร ความลึก 
0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบอบต.เมืองเก่า งบประมาณ496,000 บาท 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2664) ฉบับที่ 5  
      หนา้ 19  ข้อ 2 

-ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
นายบุญส่ง สารามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 16 
 

(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากสามแยกถนน อบจ.หน้าวัดราษฏร์รังษี 
ถึงถนนเทศบาลต าบลเมืองเก่า หมู่ที่ 9 ,20  ความยาว  1,500.00เมตร 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ  491,00บาท 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2664)   ฉบับแรก         
      หนา้  73  ข้อ 108 

-ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

(4) โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักบริเวณซอยบ้านนายหมุน พรมเดนสา      
ถึงรางประปาชลประทาน    หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเก่า ก่อสร้างตามแบบอบต.
เมืองเก่า งบประมาณ200,000บาท 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2664)   ฉบับที่ 6         
      หนา้  90  ข้อ 5 

         -ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
งบประมาณจ่ายขาดเพ่ิมเติมโครงการที่ 3 การวางท่อระบายน้ าแล้วมีที่ระบายน้ าลง 
ได้หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาซ้ าอีก  

นายองอาจ กุมสินพันธ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 
รองประธานสภาฯ 

นายก อบต. 
 
 

โครงการที่ 3 เกิดจากมีการถมท่ีรอบบริเวณท าให้น้ าท่วมขัง โดยขณะนี้ได้ใช้รถแมคโคร
เล็กท ารางเพ่ือแก้ปัญหาให้เบื้องต้นไปก่อนแล้ว 
 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
 
การออกแบบและเรื่องปัญหาความเดือดร้อน มีงบปี 2561-2562 ที่ค้างอยู่ 
จึงอาจท าให้ล่าช้า  โดยเอกสารที่ไม่ครบถ้วน ก็จะปรับปรุงเนื่องจากเป็นงานที่เร่งด่วน
และบุคลากรไม่เพียงพอ อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
เรื่องปัญหาโครงการที่ 3 ของหมู่ 9 หมู่ 20 จะมีการแก้ปัญหาแบบถาวรได้ 

 
 
 
 
 

โดยขณะนี้ได้เขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกรม เพื่อวางท่อตลอด
เส้นทาง 
 
  /สมาชิก... 
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รองประธานฯ 
 

มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  5 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบข้อ 4.2 เสนองบประมาณจ่ายขาดเพ่ิมเติม 
โปรดยกมือขึ้น 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
เรื่องเสนอใหม่ 
 

นายอุรา  นามเสนา 
ส.อบต.หมู่ 10 

เสนอเรื่องการของบประมาณขุดลอกคลองหนองหนุมานเนื่องจากมีน้ าท่วมขัง  
โดยขณะนี้มีทางสาธารณะใหม่แล้ว จะท าให้การระบายน้ าแก้ปัญหาน้ าท่วมขังได้  

  

นายก อบต. ขณะนี้ได้ให้ช่างรางวัดส ารวจเรื่องทางสาธารณะ โดยต้องมีทางสาธารณะที่ชัดเจน  
โดยจะมีช่างมารางวัดในเร็วๆนี้ โดยในอนาคตบริเวณนี้จะต้องมีรางระบายน้ า 

  

ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ   
  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่   

นายวรรณชัย  จ าอยู่   
ส.อบต.หมู่ที่ 17 
 
 
รต.พรเทพจันทราสินธุ์ 
ส.อบต.หมู่ 14 
 
นายบุญส่ง สารามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 16 
 
 
 
นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายก อบต. 

สอบถามเรื่องโครงการเก่าๆในปีงบประมาณ 2561 งบจ่ายขาดเงินสะสมของหมู่ 17
อยากทราบว่าไปอยู่ตรงไหน 
สอบถามเรื่องห้องประชุมใหม่ ว่าจะด าเนินการใช้ได้เมื่อใด 
 
สอบถามเรื่องท่ีเคยเสนอเรื่องเตาเผาขยะขนาดเล็กว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  
 
 
มีเอกชนถมท่ีในบริเวณหมู่ 16 โดยไม่แจ้งและไม่ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ท าให้เกิด
น้ าท่วมขังและถ้าฝนตกหนักชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนมาก  
หมู่ที่ 16 ไม่ได้รับงบประมาณมาหลายปีแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์และความเห็นใจ
สมาชิกด้วย 
 
ขอสอบถามงบประมาณ 2560 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เนื่องจากชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนมาก 
 
เรื่องงบของหมู่ 17 งบจ่ายขาดเงินสะสมยังด าเนินการอยู่ แต่มีความล่าช้าจากปัญหาที่ 
ค้างอยู่แต่เดิม 

เรื่องห้องประชุมใหม่ การส่งมอบงานมีปัญหา แต่ยังอยู่ในช่วงประกันโดยขณะนี้ช่างก าลัง  
ด าเนินการแก้ไขอยู่ 

 

                                                                                    /เรื่องเตาเผา... 
เรื่องเตาเผาขยะให้ส ารวจและสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ เรื่องการน า  
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เตาเผาขยะลงและให้ด าเนินการเสนอโครงการมาได้เลย 

เรื่องกรณีถมดินในพื้นท่ีหมู่ 16 ให้ด าเนินการถ่ายภาพขึ้นมาแล้วจะได้ด าเนินการเรียก   
ผู้ประกอบการเพ่ือแก้ไข หรือแจ้งไปยังแขวงการทางต่อไป  
 
เรื่องงบของหมู่ 6 ไม่ได้ตกแต่เกิดความล่าช้าขณะนี้ได้ด าเนินการประสานแขวงการทาง
เพ่ือน ากากยางลงไปพลางก่อนเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น  
 
ขอความร่วมมือท่านสมาชิกร่วมมือร่วมใจร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อสืบ
ทอดประเพณีท่ีดีงามไว้ 
 

  
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา  13.30  น. 
 
           
    บุญส่ง  สารามา             ผู้จดรายงานการประชุม 
      ( นายบุญส่ง  สารามา) 
     เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  

   

ยรรยงค์  จันแวว 
     (นายยรรยง ค์   จันแวว) 
     ประธานสภา  อบต.เมืองเก่า 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

  วรรณชัย จ าอยู่    ร.ต. พรเทพ  จันทราสินธุ์ 
   (นายวรรณชัย  จ าอยู่)    ( พรเทพ  จันทราสินธุ์) 

สมาชิกสภา  อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  17   สมาชิกสภา  อบต.เมืองเก่า หมู่ที่  1 4 
 
 

    ไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
    (นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม)  
   สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 


