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(-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  2562(ครั้งที่  3/2562) 
วันที่  24พฤษภาคม2562  เวลา 10.00  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. นางไพวรรณ์  อินทร์จ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่  4 
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. นายศักดิ์ชาย  เคนกุล 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. นายประกาศ  คุณยงค์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
19. นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
20. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
21. นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
22. นายเอกลักษณ์  ด าค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
23. นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
24. นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
25. นางดาวรรณ์  จ าปาแสน ส.อบต. หมู่ที่  17 
26. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
27. นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
28. นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
29. นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  21 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายทุเรียน   อนุกิจ    ส.อบต. หมู่ที่ 5 
2. นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์    ส.อบต. หมู่ที่ 8 
3. นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์    ส.อบต. หมู่ที่ 12 
4. นายบัวไข  แย้มสรวล    ส.อบต. หมู่ที่ 12 
5. นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์   ส.อบต. หมู่ที่ 13 
6. นางสิรินยา  กองจันดา    ส.อบต. หมู่ที่ 18 
7. นายสมชาย  ลันวงษา    ส.อบต. หมู่ที่ 18 
8.  นายสุรินทร์  แน่นอน    ส.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. นายเพ็ชร  จันสาสร้าง รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 1 
3. นางสาวมาลัย  ดวงบุตร รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 2 
4. นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า 
   

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
นายยรรยงค์  จันแวว 
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัย ที่ 2  ประจ าปี 256 2ครั้งที่  
3/2562 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ขอขอบคุณทุกท่านร่วมบริจาคเงินแก่ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน หมู่ที่ 6เป็นเงิน 

1,800  บาท 
1.2 แจ้งการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจ าปี พ.ศ. 

2562ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  22พฤษภาคม  2562 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ  
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม  2562          
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
  

ประธานสภาฯ 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 

รองประธานสภาฯ 

 

 

นายก อบต. 

4.1ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 6) 

ก็ขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                    
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
ขณะที่ท่านสมาชิกก าลังตรวจสอบความถูกต้อง ก็ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ขอเชิญฝ่าย 
บริหาร 

จากการที่มติของเราได้มีการเลื่อนการประชุมในครั้งท่ีแล้ว  การพิจารณาแผนฯ ขณะนี้มี
แผนในฉบับที่ 5 อยู่แล้ว ในครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นฉบับที่ 6 
ซึ่งแผนฉบับที่ 6 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการมาแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่แต่ละ
หมู่บ้านได้เสนอผ่านขึ้นมาว่าถูกต้องหรือไม่ซึ่งรายละเอียดของแผนฯตามเอกสารที่ได้
มอบให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบ 
 
 

รองประธานสภาฯ 
 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรอีกไหม เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                    
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
 

นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต. ม. 6 

รองประธานสภาฯ  
 
 
 

มติที่ประชุม   

ขอแก้ไขในโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดินของนางสามารถ สาป้อง  
เป็นนายสามารถ สาป้อง 

แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ด าเนินการแก้ไข 
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม    
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)โปรดยกมือขึ้น 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 4.2ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2562 
รองประธานสภาฯ 
 
น.ส.มาลัย ดวงบุตร 
รอง นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
 
สรุปโครงการงบประมาณเงินจ่ายขาดงบประมาณปี  2562 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล.รูปตัวยู หน้าบ้านนายค าพอ ทุ่งโสภา 
ถึงบ้าน นางราตรี มิตรแท้ หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาว 55.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร งบประมาณ 178,000.-บาท ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 86  
ข้อ 1 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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. 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล.รูปตัวยู จากบ้าน นางนวน พวงชัย ถึง
บ้าน นางวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาว 57.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร งบประมาณ 184,800.-บาท ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 87  
ข้อ 2 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองใบ แก้วตา ถึงบ้านนางวิชัย 
อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองเก่า ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 55.00 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร พร้อมวางรางระบายน้ า คศล. งบประมาณ 301,000.-บาท 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 20 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ท่ี 16 หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเก่า 
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร โดยลงลูกรังซ่อมผิวไม่น้อย
กว่า 4,800.00 ตร.ม. งบประมาณ 328,600.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 21 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล.รูปตัวยู จากถนนซอยข้างวัดศรีบุญเรือง
ไปถึงบ้าน นายสมยา ตรึกตรอง หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร 
ความยาว 155.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร งบประมาณ487,000 บาท ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 19  
ข้อ 1 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศศล.รูปตัวยู จากแยกบ้านนายอ านาจ พระ
อามาตย์ ไปทางท่อระบายน้ า หน้า อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเก่า ขนาด
ปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร งบประมาณ 
487,000 บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 91  
ข้อ 6 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่ดินของนายสามารถ สาป้อง ผ่านหน้าบ้าน
นายโกศล กองจันดา ถึง ศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรต้องไม่น้อย
กว่า 400.00 ตร.ม. งบประมาณ 258,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ  
อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 32 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน อดีตผู้ใหญ่ชีพ ภาค า หมู่ที่ 7 ต าบล
เมืองเก่า ขนาดความกว้าง 2.40 เมตร ความยาว 29.50 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พร้อมรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู งบประมาณ 140,500.-บาท ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 42 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวน พุ่มรักษา หมู่ที่ 7 ต าบลเมือง
เก่า ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 70.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 155,600.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 39 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนบาก จากบ้านนายอุทิศ ดวงจรัส 
หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 256,600.-บาทก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 หน้า 9  
ข้อ 7 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าบ้าน นางอ าคา เพ็ชรธีร์ ถึงบ้าน 
นางปี มิ่งกล้า หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 
215.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร งบประมาณ 433,000.-บาท ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 7  
ข้อ 1 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 

12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอุรา นามเสนา หมู่ที่ 10 ต าบล
เมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร งบประมาณ 332,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 7  
ข้อ 2 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ข้างบ้านนายสมพร ค าขจร ถึงเส้น 
รร.อนุบาลกบินทร์บุรี หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเก่า ขนาด ศก.0.60 เมตร X1.00 เมตร 
จ านวน 58 ท่อน พร้อมวางท่อพัก คสล. งบประมาณ 168,000.-บาท ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า  
20 ข้อ 3 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
33 (เดิม) ถึงหนองปลาแขยง หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองเก่า ขนาด ศก.0.30 เมตร x 1.00 
เมตร จ านวน 157 ท่อน พร้อมวางท่อพัก คสล. จ านวน 10 บ่อ งบประมาณ 
138,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า  
102 ข้อ 17 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ตลอดสาย หมู่ที่ 13 
ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 490,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 11  
ข้อ 6 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

16.โครงการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพัก พนักงานสูบน้ า หมู่ที่ 14 ต าบลเมือง
เก่า งบประมาณ 500,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า  
143 ข้อ 1 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

17. โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย ระยะทาง 735 เมตร พร้อมติดตั้งฮอร์น 
หมู่ที่ 14 ต าบลเมืองเก่า งบประมาณ 53,200.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า  
124 ข้อ 3 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนนายเรียน ค าดี หมู่ที่ 14 ต าบลเมือง
เก่า ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 53.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 172,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 14  
ข้อ 10 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลักไปบ้านนายเพียร ส าดี หมู่ที่ 15 
ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 493,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก หน้า 64  
ข้อ 50 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเดิม ถึงบ้านนายบุญเลิศ วันท า หมู่ที่ 17 
ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร งบประมาณ 490,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแรก หน้า 64  
ข้อ 55 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายดิเรก ชันพรมมา ถึง 

บ้านโนนจาน หมู่ที่ 18 ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร งบประมาณ 207,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 17  
ข้อ 15 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

22.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูซอยบ้านนายสมชาย ลันวงษา 
ถึงบ้านนางประสิทธิ์ ธรรมมะ หมู่ที่ 18 ต าบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร 
ความยาว 80.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร งบประมาณ 251,000.-บาท ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 23  
ข้อ 7 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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23.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากนา นายทุเรียน อนุกิจ ถึงถนน 304 
หมู่ที่ 19 ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 500.00 เมตร โดย
ลงลูกรังซ่อมผิวไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม. งบประมาณ 147,000.-บาท ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 78  
ข้อ 57 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญทัน มะลิทอง ถึง บ้าน
นายสมนึก แสงหอม หมู่ที่ 20 ต าบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 
190.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร งบประมาณ 490,000.-บาท ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 18  
ข้อ 17 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

25.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายบัว ซุยเจริญ หมู่ที่ 20 ต าบลเมืองเก่า 
ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 220.00 เมตร โดยลงลูกรังซ่อมผิวไม่น้อย
กว่า 660.00 ตร.ม. งบประมาณ 70,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 6 หน้า 80  
ข้อ 58  
- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

26. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.รูปตัวยู รอบหมู่บ้าน พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 
21 ต าบลเมืองเก่า ขนาด ศก.0.30 เมตร x 1.00เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. 
งบประมาณ 102,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 26  
ข้อ 13 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

27. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.จากบ้านนายสูน นึกชอบ ถึงบ้านนายค า 
รักสละ หมู่ที่ 21 ต าบลเมืองเก่า ขนาด ศก.1.00 เมตร x 1.00เมตร พร้อมวางบ่อพัก 
คสล. งบประมาณ 448,000.-บาท ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 5 หน้า 25  
ข้อ 12 

- ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
รองประธานสภาฯ 
 
 
นายไพพูรย์  จันทร์นิ่ม 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรไหม 

 
 

สอบถามโครงการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพัก พนักงานคลองส่งน้ า หมู่ 14 งบประมาณ 



9 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
รองประธานสภาฯ 
 
นายก อบต. 
 
 
ร.ต.พรเทพ จันทราสินธุ ์
ส.อบต.หมู่14 
 
ประธานสภาฯ 
 
 

500,000  บาท ว่าเป็นการปรับปรุงหรือสร้างใหม่ 
 
 

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงโครงการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักพนักงานคลองส่งน้ า หมู่ 14 
 
 

ขอชี้แจงว่าเป็นการก่อสร้างบ้านพัก พนักงานคลองส่งน้ าใหม่  
 
 
 

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่อนุมัติ โครงการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพัก พนักงานคลองส่งน้ า 
หมู่ 14   
 
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรไหม ถ้าไม่มีจะขอมติ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  2562โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
ไม่มี 

  
ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่   

นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศส.
อบต. ม.14 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 
นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายก อบต. 

ขอเสนอเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานบ้านท่าข่อย  หมู่ 14 เนื่องจากปัจจุบันไม่มีไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณนี้ 
 
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ได้มีการติดตั้งเม่ือปี 2556 แต่เนื่องจากกระแสไฟไม่
เพียงพอท าให้ไฟไหม้ตามสาย ในขณะนี้กองช่างได้ออกส ารวจไฟรายทางแล้ว รวมถึงของ
หมู่ที่ 14 ถึงบ้านท่าข่อย หมู่ 9 หมู่ 20 โดยมีการประสานไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพ่ือขอขยายเขตในส่วนที่กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ โดยขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่  
 
ขอสอบถามเรื่องวาตภัย เนื่องจากขณะนี้ส่งเอกสารมาแล้ว ขอสอบถามว่าขณะนี้  
ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 

ปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยทั้ง 21 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นจ านวนมากประมาณ 300 หลังคาเรือน โดยในขณะนี้ได้อนุมัติแล้ว      
อยู่ในขั้นตอนท าฎีกาเบิกจ่ายอยู่ 

  
รองประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
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        บุญส่ง   สารามาผู้จดรายงานการประชุม 
      ( นายบุญส่ง  สารามา) 
            เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  
 

       

ยรรยงค์  จันแวว 
      (นายยรรยง   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 


