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(-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2560  (ครั้งที่  3/2560) 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2560  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า   

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

1. นายยรรยงค์  จันแวว ประธานสภา   อบต.เมืองเก่า 
2. นางศิริลักษณ์  เฟ่ืองจรัส รองประธานสภา  อบต.เมืองเก่า 
3. นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว เลขานุการสภาฯ  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. นางไพรวรรณ์  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. นายบุญนาค  ภูริกวินเลศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
23. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
24. นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
25. นายเอกลักษณ์  ดาค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
26. นายบุญส่ง  สารามา ส.อบต. หมู่ที่  16 
27. นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
28. นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
29. นางดาวรรณ  จ าปาแสน ส.อบต. หมู่ที่  17 
30. นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
31. นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่  18 
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32. นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
33. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
34. นายสุรินทร์  แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
35. นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  21 
36. นายวิเชียร  ปฏิสา ส.อบต. หมู่ที่  22 
37. นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายศักดิ์ชาย  แคนดอก ส.อบต. หมู่ที่  9 
2. นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  12 
3. นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายก  อบต.เมืองเก่า   
2. นายเพ็ชร  จันสาสร้าง รองนายก อบต.เมืองเก่า 
3. นางสาวมาลัย  ดวงบุตร รองนายก อบต.เมืองเก่า 
4. นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายก  อบต.เมืองเก่า 
5. นายละออง  ภาค า ที่ปรึกษานายก  อบต.เมืองเก่า 
6. นายสุบิน  พันธ์ช านาญ ที่ปรึกษานายก  อบต.เมืองเก่า 
7. นายอ าพร  จวงสอน ที่ปรึกษานายก  อบต.เมืองเก่า 

 
เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
นายยรรยงค์  จันแวว    กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2560  ครั้งที่  3/2560 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1        เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  การขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ภาคอีสาน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณแก้ว พิมเสน  ส.อบต. ม.6   

นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต. ม. 6 

ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ภาคอีสาน  โดยการน าของ
วงดนตรีอินทรีย์ทองวาไรตี้  หมู่  6 

 
1.2  การด าเนินโครงการฝึกอบรมการจัดท าดอกไม้จันทน์ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ ตามท่ี  อบต.เมืองเก่า  ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดท าดอกไม้จันทน์  จ านวน  5  รุ่น     
ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  รวมจ านวนดอกไม้จันทน์ที่จัดท าได้ประมาณ 2,700  
ดอก  จากเปูาหมายจ านวน  4,999  ดอก  ส่วนที่ยังขาดอยู่จะน าวัสดุเข้าไปท าในหมู่บ้าน
ให้ครบตามเปูาหมายต่อไป 
 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี 25 60             

ครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2560 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  2     
ประจ าปี  2560 ครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ ขออนุมัติโอนงบประมาณ  กองการศึกษา   
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อตู้
เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จ านวน  2  หลัง ๆ  ละ  3,500  บาท  งบประมาณก่อนโอน  
7,000  บาท  โอนเพิ่มจาก  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  รายการค่าตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  และอ่ืน ๆ  จ านวน  4,800  บาท  งบประมาณ
หลังโอน   11,800  บาท 

 ขออนุมัติโอนงบประมาณ  ส านักปลัดฯ   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ งบลงทุน  หมวดค่าท ี ่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปลูกต้นดาวเรืองในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  งบประมาณก่อน
โอน  -  บาท   โอนเพิ่มจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย  โครงการปลูกต้นดาวเรืองในพ้ืนที่  สาธารณประโยชน์  จ านวน  400,000  
บาท  งบประมาณหลังโอน  400,000 บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2560 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขาการสภาฯ  ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน 
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ข้อความ   ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  จัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 
จ านวน  2  หลัง  ๆ  ละ  3,500  บาท  ส าหรับใช้งานกองการศึกษา 
ข้อความใหม่   ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  จัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก  จ านวน  2  หลัง ๆ  ละ  5,900  บาท  ส าหรับใช้งานกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2560  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.3  คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะห์ชี้แจง 

นางจิตรวดี  อิงแฮม 
นักวิเคราะห์ฯ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (เพ่ิมเติม)  ฉบับที่  2  หมวดที่  1  องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา  ข้อ  8  (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน  เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และหมวดที่  6  ข้อ  28  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  3  คน  
เป็นคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล  ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ
ด ารงต าแหน่ง  2  ปี  จึงต้องด าเนินการคัดเลือกใหม่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะด าเนินการคัดเลือก 
ให้สมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ  จ านวน  3  คน 

นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ 
ส.อบต.  ม. 13 

เสนอ  ร.ต. พรเทพ  จันทราสินธุ์  ส.อบต.  ม. 14 
        นายวรรณชัย  จ าอยู่       ส.อบต. ม. 17  รับรอง 
        นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์   ส.อบต. ม. 8 รับรอง 

นายองอาจ  กุมสินพันธ์ 
ส.อบต.  ม.9 

เสนอ  นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์  ส.อบต. ม. 8 
        นายสมศักดิ์  เคนกุล  ส.อบต. ม.8  รับรอง 
        นายดุสติ  เตมิวิเศษ   ส.อบต. ม. 3 รับรอง 

ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ ์
ส.อบต. ม. 14 

เสนอ  นายทุเรียน  อนุกิจ  ส.อบต.  ม. 5 
        นางสนธยา  ขวัญใจ  ส.อบต. ม. 5  รับรอง 
        นายชูเกียรต ิ ดวงจรสั  ส.อบต. ม. 3  รับรอง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาฯ  จ านวน  3  ท่าน  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาฯ ต่อไปให้สมาชิกฯ  เสนอชื่อผู้ที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  จ านวน  
3  ท่าน 

นางสนธยา  ขวัญใจ 
ส.อบต. ม. 5 

เสนอ  นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์  ส.อบต.  ม. 13 
        ร.ต. พรเทพ จันทราสินธุ์  ส.อบต. ม. 14  รับรอง 
        นายทุเรียน  อนกิุจ  ส.อบต. ม. 5  รับรอง 

น.ส.กัญญารัตน์  ศิลา 
ส.อบต. ม. 19 

เสนอ  นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์   ส.อบต. ม. 22 
        น.ส.เกศพิราวรรณ์  เย็นไทย  ส.อบต. ม. 10  รับรอง 
        นายทุเรียน  อนกิุจ  ส.อบต. ม. 5  รับรอง 

นายชูเกียรติ ดวงจรัส 
ส.อบต. ม. 3 

เสนอ  นายบัวไข  แย้มสรวล  ส.อบต. ม. 12   
        นายแก้ว  พิมเสน   ส.อบต. ม. 6  รับรอง   
        นายสมชาย  วงษ์ลกัษมี  ส.อบต. ม. 16  รับรอง 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  จ านวน  3  ท่าน 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.4  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  (วาระท่ี  1  
รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกฯ  แถลงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

นายก อบต. ขอแถลงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
ดังต่อไปนี้ 

 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าอีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการ  และ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้ 
นายกฯ  ได้แถลงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561  ตามร่างข้อบัญญัติที่แจกให้สมาชิกฯ  ทุกท่านตั้งแต่หน้าแรก  จนจบหน้าสุดท้าย  
โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น  66,000,000  บาท 
และประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น  66,000,000  บาท 

ประธานสภาฯ นายกฯ  ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   
เสร็จสิ้นแล้ว สมาชิกฯ  ท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 
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นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. ม. 16 

งบโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านโดยภาพรวม  ไม่ครบทุกหมู่บ้าน  ไปกระจุกบางหมู่บ้าน  
ส่วนหมู่  16  ยังมีความต้องการพัฒนาในด้านอื่น ๆ  นอกเหนือจากถนน 

นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต. ม. 5 

โครงการก่อสร้างที่น ามาลงในข้อบัญญัติต้องน าโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ  ล าดับที่  1, 2  
แต่โครงการก่อสร้างของหมู่  5  ที่ลงในข้อบัญญัติไม่ใช่ล าดับที่มีความจ าเป็นล าดับแรก  
อยากให้ผู้บริหารพิจารณาตามล าดับในแผนพัฒนาฯ  ด้วย  ซึ่งงบประมาณปีนี้ไปกระจกอยู่
หมู่  6 

นายชูเกียรติ  ดวงจรัส 
ส.อบต. ม. 3 

โครงการก่อสร้างที่มีความจ าเป็นของหมู่  3  ในเรื่องถนนลูกรัง  ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ       
ไม่มีในข้อบัญญัติ  และโครงการเสียงตามสายหมู่  3  ก็ไม่มีในข้อบัญญัติ ฝากผู้บริหาร
พิจารณาด้วย 

นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต. หมู่  17 
 

ได้ตรวจดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  เห็นว่าผู้บริหารได้จัดท าโครงการ
ก่อสร้างตามใจตนเอง  ไม่สอบถามหมู่บ้านว่าเดือดร้อนอะไร  ล าดับที่  1, 2  ส่วนมาก
ผู้บริหารจะยกถนนมาเป็นล าดับที่  1  ซึ่งความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกัน  ซึ่ง
ทางหมู่  17  เดือดร้อนเรื่องระบบประปา  จึงอยากให้สอบถามสมาชิกฯ  ก่อนว่าควรท า
อะไรก่อน – หลัง  ให้รับไว้พิจารณาด้วย 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. ม. 6 

การจัดท างบประมาณประจ าปี  2561  เป็นการจัดท างบประมาณตัวเลขกลม ๆ  66    
ล้านบาท  เป็นการตั้งงบประมาณโดยใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับรายรับ  ดูด้านรายได้จัดเก็บเอง  
เรายังจัดเก็บได้ค่อนข้างน้อย  ซึ่งปัจจุบันเรามีการจัดท าแผนที่ภาษีแล้ว  ในปีหน้าเราควร
จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น  เนื่องจากมีผู้ประกอบการมากขึ้น 
ในหน้า  5  
     (1)  ค่ารับรอง  ได้ตัดค่ารับรองในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาฯ  ออกไป  เหตุใดจึง
ต้องตัดออกไป  
     (2)  ค่าเดินทางไปราชการ  เหตุใดจึงต้องมีค าว่าไปราชการนอกราชอาณาจักรด้วย 
หน้า  6  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิกฯ  ไม่ควรตั้ง
งบประมาณไว้  เพราะท่านประธานเคยบอกว่าไม่เกิดประโยชน์  โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  เป็นโครงการที่ดี  แต่ตั้งงบประมาณไว้  50,000  บาท  เห็นว่าน้อยไปควรเพ่ิม
งบประมาณ  และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายก็ควรเพิ่มงบประมาณ 
ส่วนกรณีหมู่ท่ี  6   ได้งบประมาณโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติปีนี้มาก  เป็นเพราะหมู่  6  
เป็นหมู่บ้านที่มีหลายคุ้มบ้าน  ยากแก่การบริหารและการพัฒนา  ซึ่งแต่ละคุ้มยังต้องการการ
พัฒนา  อย่างบ้านถนนโค้งเคยได้งบประมาณถนนลูกรังเท่านั้น  ส่วนบ้านห้วยเคยได้ถนน
คอนกรีตแค่  1  เส้น 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต. ม. 5 

ในฐานะเป็นคณะกรรมการติดตามแผนฯ  ถ้าเป็นแบบนี้  ไม่ต้องตั้งหรอก  ตั้งไปก็ไม่มี
ประโยชน์เป็นไม้ประดับเฉย ๆ  ซึ่งท่านผู้บริหารไม่ท าตามแผนเลย  ผมไม่ได้มองหมู่อ่ืน  ผม
มองเฉพาะหมู่  5  ของผมเท่านั้น  ตอนท าแผนประชาชนก็มาร่วมท าเขาทราบกันหมดว่า
โครงการใดเป็นล าดับที่  1 

นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. ม. 16 

ในหมู่  16  ยังต้องการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ตอนนี้หอกระจายข่าวไม่มี  ชาวบ้านไม่ได้รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  จึงฝากโครงการ ม. 16  ด้วย 
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นายค าปน  พรมมี 
ส.อบต. ม. 15 

ความเดือดร้อนของหมู่บ้าน หมู่ 15  มีเยอะ หมู่ที่ยังไม่ได้งบประมาณ ก็ขอให้พิจารณาด้วย 

นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต. ม. 3 

ข้อบัญญัติปีนี้  หมู่  1, 2, 3   ไม่ได้งบประมาณเลย  หอกระจายข่าว  หมู่  3  ผ่านมา       
5  ปีแล้ว  ยังไม่ได้ติดตั้งเลย 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. ม. 6 

หน้า  12  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  400,000  บาท  สูงไปหรือไม ่
หน้า  31  ค่าจัดซื้อถังขยะแบบล้อเลื่อน  210 ใบ  อยากทราบว่าจะบริการจัดการอย่างไร
ในการให้หมู่บ้าน  ผมเสนอให้กับหมู่บ้านที่น าร่องโครงการคัดแยกขยะ  ถ้าไม่มีการจัดการ
ต้องมีการแย่งถังขยะกันแน่นอน  จึงอยากให้มีการท าโครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านน าร่อง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจง 

นายก  อบต. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  2561  ตามท่ีสมาชิกหมู่  5  ถามว่าได้ท าตาม
แผนหรือไม่นั้น  ผมได้น าโครงการในแผนพัฒนามาพิจารณา  โดยจะพิจารณาตามความ
เดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งต้องยอมรับว่างบประมาณด้านการพัฒนาเรามีไม่มาก  ซึ่งที่
ผ่านมาก็ได้ครบทุกหมู่บ้านแล้ว  ส่วนหมู่  6  ที่ได้โครงการมากเพราะเขาเดือดร้อนจริง ๆ   
จึงต้องน างบประมาณไปช่วยเหลือ  ส่วนหมู่ใดที่ยังไม่ได้  ต้องรอดูงบประมาณเหลือจ่าย      
ของปี  60  ซึ่งจะพิจารณาด าเนินการให้ต่อไป  
กรณีนายวรรณชัย  จ าอยู่  ส.อบต. ม. 17  เรื่องระบบประปามีอยู่ในแผนพัฒนาจะพิจารณา
ต่อไป   
กรณีหมู่  3  เรื่องเสียงตามสาย  ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมมาโดยตลอด  ถ้าหมู่ใดตก
หล่นจะดูงบประมาณปี  60  เพ่ือแก้ไขให้ 
กรณีหมู่  15  ก าลังพิจารณาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคให้ 
กรณีหมู่  16  ถึงเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ก็ไม่เลือกปฏิบัติ  เรื่องเสียงตามสายได้มอบให้ที่
ปรึกษาอ าพร  ส ารวจเพื่อด าเนินการ 
ขอเรียนท่านสมาชิกฯ  ด้วยงบประมาณเรามีจ ากัดจึงอาจจะแก้ไขความเดือดร้อนไม่ทั่วถึง  
ซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วย 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. ม. 6 

สงสัยเรื่องการเชื่อมต่อถนนระหว่างหน่วยราชการกับแขวงการทางท าไมกระบวนการล่าช้า
มากถ้าเป็นเอกชนท าไมท าได้ง่ายมาก 
โครงการข้อ  6  หน้า  27  ก่อสร้างถนนจากหนองรีถึงบ้านเลียบ  เป็นถนนเส้นเดิมหรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ ตามท่ีสอบถามกองช่างไม่ใช่ถนนเส้นเดิม  เป็นถนนเส้นใหม่ 

นายก  อบต. เป็นถนนเส้นใหญ่สร้างจากฝายตรงหนองรีไปยังหนองปลาไหลเผือก 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มีผู้อภิปราย  ต่อไปจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2561  โปรดยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการ  36 เสียง 
ไม่เห็นชอบ            -    เสียง 
ไม่มาประชุม            3 เสียง 

 4.5  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ เมื่อสภาฯ  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2561  แล้วสภาฯ จะต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
แต่ไม่เกิน  7  คน  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาฯ  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ 

ประธานสภาฯ ให้สมาชิกฯ  เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. ม.6 

ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใด จะเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน  โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ต่อไปให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยต้องมีผู้รับรอง  2  คน 

นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย ์

ส.อบต. ม. 13 
เสนอ  นายชูเกียรติ  ดวงจรัส   ส.อบต. ม. 3 
ผู้รับรอง   1. นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม  ส.อบต. ม. 6 
            2. นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์  ส.อบต. ม. 8 

นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต. ม. 17 

เสนอ  ร.ต. พรเทพ  จันทราสินธุ์  ส.อบต.ม. 14 
ผู้รับรอง   1. นายชูเกียรติ  ดวงจรัส  ส.อบต. ม. 3 
            2.  นางสนธยา  ขวัญใจ  ส.อบต. ม. 5 

นายองอาจ  กุมสินพันธ์ 
ส.อบต. ม. 9   

เสนอ  นายสมชาย  วงษ์ลักษมี    ส.อบต. ม. 16 
ผู้รับรอง   1.  นายบัวไข  แย้มสรวล   ส.อบต. ม. 12 
            2.  นายอุรา  นามเสนา   ส.อบต. ม. 10 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. หมู่  6 

 

เสนอ  นายแก้ว  พิมเสน  ส.อบต. หมู่  6 
ผู้รับรอง  1.  นายวรรณชัย  จ าอยู่  ส.อบต. หมู่  17 
            2. นายดุสิต  เติมวิเศษ   ส.อบต. หมู่  3 
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นายสมชาย ลันวงษา 
ส.อบต.ม. 18 

เสนอ  นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม   ส.อบต. ม. 6 
ผู้รับรอง    1. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์  ส.อบต. ม. 14 
              2. นายค าปน  พรมมี  ส.อบต. ม. 15 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ได้รับการเสนอรายชื่อ  
จ านวน  5  ท่าน  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. ม. 6 

เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  จนถึงวันที่  18  สิงหาคม  2560              
เวลา  15.00  น.  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  จนถึงวันที่  18  สิงหาคม  
2560  เวลา 15.00  น.  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่ 
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ 
 

ขอแจ้งก าหนดการโครงการรักษ์น้ า  รักษ์ปุา  รักแผ่นดิน  โดยด าเนินการปลูกหญ้าแฝก
บริเวณหนองขโมย  หมู่  10 ในวันที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00  น. 

นายองอาจ  กุมสินพันธ์   
ส.อบต.ม 9 

ขอขอบคุณท่านเลขานายกฯ  ที่น ากากยางไปซ่อมแซมถนนของหมู่  9  และขอบคุณท่าน
นายกฯ  ที่ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่  9 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  13.13  น. 

 

         ณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว     ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายณรงค์ศักดิ์   ถนัดเดินข่าว) 
           เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองเก่า  
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         ยรรยงค์  จันแวว   
             (นายยรรยงค์  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  จันทร์นิ่ม 
(นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม) 

สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 


