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 (-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2560  (ครั้งที่  6/2560) 
วันที่  23  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

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

1. นายยรรยง  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 เ ติมวิเศษ ส.อบต. หมู่ที่  3 
8. นางไพวรรณ์  อินทร์จ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่  4 
9. นายทุเรียน  อนุกิจ ส.อบต. หมู่ที่  5 

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

1. นางสนธยา  ขวัญใจ ส.อบต. หมู่ที่  5 
2. นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม ส.อบต. หมู่ที่  6 
3. นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย ส.อบต. หมู่ที่  10 
4. นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่  18 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
นายยรรยงค์  จันแวว 
ประธานสภาฯ 

กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2560  ครั้งที่  6/2560   

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
รองประธานสภาฯ 1.1 ติดตามรายงานผลการด าเนินงาน  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  

ประจ าปี  2560 
ประธานสภาฯ ขอแจ้งให้หมู่บ้านใดที่ยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน  โครงการจัดงานประเพณี 

ลอยกระทง  ประจ าปี  2560  ซึ่งตามระเบียบฯ  จะต้องรายงานผลการด าเนินงาน
ภายใน  30  วัน  หลังจากการจัดงานเสร็จสิ้น  จึงขอแจ้งให้หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รายงาน
ผลการด าเนินงาน  เร่งด าเนินการรายงานโดยด่วนด้วย 

 1.2  การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพ 
วรางกูร  ในการเสด็จพระราชด าเนินเปิดโครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามท่ีอ าเภอกบินทร์บุรีได้จัดประชุมชี้แจงการด าเนินการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ    

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ในการเสด็จพระราชด าเนิน    
เปิดโครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ต าบลแก่งดินสอ
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่  3  ธันวาคม  2560 โดยทางอ าเภอกบินทร์บุรี 

32. นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
33. นายสุรินทร์  แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
34. นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  21 
35. นายวิเชียร  ปฏิสา ส.อบต. หมู่ที่  22 
36. นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อราษฎรหมู่บ้านละ 40 คน  (รวม อสม. 5 คน
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.)  แล้วส่งรายชื่อให้ก านัน  เพ่ือรวบรวมส่ง
อ าเภอต่อไป  โดยให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเตรียมรถบัสพาราษฎรไปร่วมรับ
เสด็จ  หมู่บ้านละ  1 คัน รวมจ านวน  16 คัน  ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล
เมืองเก่า  และคาบเกี่ยวกับเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า จ านวน  6  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่  
8, 10,  11, 12, 13, 16  ให้เทศบาลต าบลเมืองเก่ารับผิดชอบด าเนินการ พร้อมทั้งให้ 
ทุกท้องถิ่นรับผิดชอบจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ที่เดินทางไปรับเสด็จด้วย  ส่วน
ก าหนดการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จะเสด็จ  เวลา  16.00 น. ให้ผู้เดินทางไปรับเสด็จ
ต้องไปถึงอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา เวลาประมาณ 08.30  น.  ซึ่งทางองค์การบริหาร 
ต าบลเมืองเก่า  จะต้องออกเดินทางจากบริเวณหน้าที่ท าการ เวลา 07.00  น. ส่วน
รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งในการประชุมประจ าเดือนอีกครั้ง 

  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  2560 
 ครั้งที่  5/2560  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2560 
 มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ  
 สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 
 ประจ าปี  2560  ครั้งที่  5/2560  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2560  โปรดยกมือ      
 ขึ้นครับ   
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวารที่  3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต. ม. 17 

มีเรื่องที่จะขอสอบถาม  จ านวน  5  เรื่อง  ดังนี้ 
1. เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไม่เห็นแจ้งสมาชิกฯ  และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือตรวจสอบอยากทราบว่าจะสร้างไฟฟ้าใช่หรือไม่ 
2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของหมู่บ้าน  ขอให้ออกแบบก่อสร้าง      

อย่าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  เว้นเส้นทางให้ชาวบ้านสัญจรด้วย  เช่น ถนน
คอนกรีตกว้าง  5  เมตร  ให้เทคอนกรีตที่ละฝั่ง  เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้ 

3. เรื่องการจัดงานลอยกระทง  อยากถามว่าการท าป้ายไวนิลที่มีรูปผู้บริหาร      
ท าทุกหมู่บ้านหรือไม่  และสามารถเบิกงบประมาณได้หรือไม่ 
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4.  เรื่องการก าจัดขยะ  เพราะจะจัดซื้อรถขยะ  แต่เรายังไม่มีที่ทิ้งขยะเลย  อยาก 

ให้ผู้บริหารลองท าดูก่อนถ้ามีปัญหาก็ยกเลิกได้  โดยให้ผู้บริหารท าประชาวิจารณ์       
ในหมู่ที่จะท าบ่อขยะ 

5. เรื่องโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยากให้ประธานฯ แจ้งคณะกรรม 
การฯ  ที่สภาฯ  แต่งตั้งออกตรวจสอบในระหว่างผู้รับจ้างด าเนินงาน  งานออกมาจะได้มี
ประสิทธิภาพ   

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารตอบข้อสอบถาม 
นายก อบต. ตามท่ีท่านสมาชิกฯ  หมู่ที่  17  ได้สอบถาม  ผมขอชี้แจง  ดังนี้ 

1. เรื่องโรงไฟฟ้า  เป็นการด าเนินการของการไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  ไม่ใช่ 
ของเอกชน  ตอนนี้เขาอยู่ในกระบวนการขออนุญาตถมดินอยู่ 

2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ผู้รับเหมาต้องท าตามแบบ  จึงขอให้แจ้ง 
ชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ก่อสร้างและใช้เส้นทางอ่ืน  ในช่วงก่อสร้างต้องร่วมกัน
เสียสละด้วยเพื่อส่วนรวม 

3. เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ปีนี้เราจัดแบบแบ่งโซน  ก็เรียบร้อยดี   
ส่วนที่ถามเรื่อง  การจัดท าป้ายไวนิลมีรูปนายก  ป้ายนั้นสมาชิกฯ  เขาท าเอง  ไมได้เบิก
จากงบประมาณของ อบต.  เพราะเบิกไมได้อยู่แล้วผิดระเบียบ 
      4. เรื่องจัดซื้อรถขยะ  เดิมเรามีรถขยะแค่  1  คัน  ตอนนี้ก็เริ่มผุพัง  วิ่งตาม
หมู่บ้านน้ ารั่ว  ลงพื้นถนนส่งกลิ่นเหม็น  ซึ่งต่อไปจะต้องน าเข้าซ่อมเปลี่ยนถังบรรทุก
ใหม่  ส่วนคันเล็กที่ได้รับบริจาคมาจากเทศบาลต าบลกบินทร์  ก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกตอนนี้
ก็ยังซ่อมไม่เสร็จ  เราต้องใช้รถบรรทุก  6  ล้อ  เก็บขยะแทน  จึงจ าเป็นต้องตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพ่ิมอีก  1  คัน  ส่วนเรื่องการท าบ่อขยะ  ต้อง
ด าเนินการอยู่แล้วในอนาคต  เพราะต้องใช้เวลา 

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ 
ส.อบต. หมู่  8 

กรณีการจัดงานวันลอยกระทงของโซน  หมู่  8, 17, 14  หลักฐานการเบิกจ่าย
สามารถตรวจสอบได้  ส่วนป้ายไวนิวที่มีรูปนายก  เป็นงบประมาณส่วนตัว 

นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต.  ม.7 

ตามท่ีได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เนื่องจากไม่ทราบแบบแปลนก่อสร้าง
จึงได้สอบถาม  เพราะประชาคมที่ตรวจงานเขาไม่ได้รับแบบแปลน  เห็นผู้รับเหมาบอก
ว่าจะเทคอนกรีตครั้งเดียว  พร้อมกันทั้งหมด 

นายชโลม  ท าเหล็ก 
ส.อบต. ม. 21 

มีชาวบ้านแจ้งเรื่อง  โรงไฟฟ้าที่ก าลังถมท่ี  เขาวางท่อสูงกว่าพื้นที่นา  ชาวบ้านเกรงว่า
น้ าจะไหลไม่สะดวก  จะท าให้นาข้าวเสียหายได้   

นายก อบต. เรื่องโรงไฟฟ้าที่ก าลังจะก่อสร้าง  ขอให้สมาชิกฯ  ช่วยกันตรวจสอบเป็นหูเป็นตาด้วย  
ส่วนเรื่องการวางท่อจะให้ช่างออกไปตรวจสอบ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  13.13  น. 
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         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 


