
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ( ครั้งที่ 3/2562) ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
************************************ 

 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล 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.เมืองเก่า ม.1 
5 นายนที  สิงห์ทอง ส.อบต.เมืองเก่า ม.2 

6 นายชูเกียรติ  ดวงจรัส ส.อบต.เมืองเก่า ม.3 

7 นายดุสิต  เติมวิเศษ ส.อบต.เมืองเก่า ม.3 

8 นางไพวรรณ อินทร์จ านงค์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.4 

9 นายทุเรียน  อนุกิจ ส.อบต.เมืองเก่า ม.5 

10 นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม ส.อบต.เมืองเก่า ม.6 

11 นายแก้ว พิมเสน ส.อบต.เมืองเก่า ม.6 

12 นายสัญญา นามบุญเรือง ส.อบต.เมืองเก่า ม.7 

13 นายสมศักดิ์ เคนกุล ส.อบต.เมืองเก่า ม.8 

14 นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.8 

15 นายองอาจ กุมสินพันธ์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.9 

16 น.ส.เกศพิราวรรณ์ เย็นไทย ส.อบต.เมืองเก่า ม.10 

17 นายอุรา นามเสนา ส.อบต.เมืองเก่า ม.10 

18 นายชัยวัฒน ์ คะประสิทธิ์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.12 

19 นายบัวไข แย้มสรวล ส.อบต.เมืองเก่า ม.12 

20 นายประกาศ คุณยงค์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.13 

21 นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.13 

22 นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ ส.อบต.เมืองเก่า ม.14 

23 รต.พรเทพ จันทราสินธุ์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.14 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

24 นายค าปน พรมมี ส.อบต.เมืองเก่า ม.15 

25 นายเอกลักษณ์  ดาค า ส.อบต.เมืองเก่า ม.15 

26 นายสมชาย วงษ์ลักษมี ส.อบต.เมืองเก่า ม.16 

27 นายวรรณชัย จ าอยู่ ส.อบต.เมืองเก่า ม.17 

28 นางดาวรรณ์ จ าปาแสน ส.อบต.เมืองเก่า ม.17 
29 นายสมชาย ลันวงษา ส.อบต.เมืองเก่า ม.18 

30 นางสะวัง กิจดี ส.อบต.เมืองเก่า ม.19 

31 น.ส.กัญญารัตน์ ศิลา ส.อบต.เมืองเก่า ม.19 

32 นายราคิด วงษ์มิตร ส.อบต.เมืองเก่า ม.20 

33 นายสุรินทร์ แน่นอน ส.อบต.เมืองเก่า ม.20 

34 นายวิเชียร ปฏิสา ส.อบต.เมืองเก่า ม.22 

35 นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์ ส.อบต.เมืองเก่า ม.22 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นางสนธยา ขวัญใจ  ส.อบต. หมู่ที่ 5  
 2.นายศักดิ์ชาย แคนดอก  ส.อบต. หมู่ที่ 9  
 3.นางสิรินยา กองจันดา  ส.อบต. หมู่ที่ 18  
 4.นายชโลม ท าเหล็ก  ส.อบต. หมู่ที่ 21  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว  นายก อบต.เมืองเก่า  
 2.นางสาวมาลัย ดวงบุตร   รองนายก อบต.เมืองเก่า  
 3.นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ  เลขานุการนายก อบต.เมืองเก่า  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
นายยรรยงค์ จันทร์แวว ประธานสภาฯ นับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วกล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ . 

สมัยที่ 2 ( ครั้งที่ 3/2562) ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ไม่มี  
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ระเบียบวารที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1/2562) ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน  

2562 
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม แจ้งขอให้แก้ไข ข้อความในรายงานการประชุม  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   
เลขาสภาฯ  รับทราบและจะด าเนินการแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง  
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
   (ครั้งที่ 1/2562) ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562ให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 28 เสียง  
 

2.2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2/2562) ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน  
2562 

นายแก้ว พิมเสน  แจ้งขอให้แก้ไข ข้อความในรายงานการประชุม  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   
เลขาสภาฯ  รับทราบและจะด าเนินการแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง  
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
   (ครั้งที่ 2/2562) ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562ให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 28 เสียง  
   
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องกท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
ประธาน สภาฯ  ให้คณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง  
นายทุเรียน อนุกิจ ตามที่สภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน และได้ก าหนดการ  
ส.อบต.หมู่ 5  เสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ได้มีคณะผู้บริหารเสนอค าแปรญัตติ 
ดังนี้ 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าจัดซื้อที่ดิน ปรับลด จ านวน 500,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 500,000 บาท 
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   คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับแก้ไขการขอแปรญัตติ 
เป็นเอกฉันท์ ในวันที่ 26 กันยายน 2562  

นายทุเรียน อนุกิจ นายสมพงษ์ ออทอลาน หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เมืองเก่า 
ส.อบต.หมู่ 5   ได้ขอเพ่ิมเติมข้อความในแผนงานบริหารทั่วไปหมวดค่าใช้สอย ขอเพ่ิมข้อความ ดังนี้  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อ จ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ดูแลต้นไม้และสวนหย่อม 

    คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์  
ประธาน สภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่(ไม่มี)  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ฉบับแก้ไขการขอแปรญัตติ ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 29 เสียง  
 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 29 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและมีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  

เพ่ือให้สภาเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ส่วนที่ 1 ข้อ 19 

ประธานสภาฯ  ให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ  
น.ส.มาลัย ดวงบุตร  ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบฯ ดังนี้  
รองนายก อบต.เมืองเก่า  1. การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 7 โครงการจ านวนเงินที่กันเงินรวม 3ม
3,215,400 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.) 

 
 

 



-5- 
 

2.การขออนุมัติขยายเวลาการเบิกเบิกจ่ายเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันส านัก
ปลัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 โครงการจ านวนเงินที่กันเงินรวม 
700,000 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2.) 

3.การขออนุมัติกันเงินจากสภาท้องถิ่น กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง  
ประปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 32 โครงการจ านวนเงินที่กันเงินรวม 
9,587,300 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.) 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการขออนุมัติกันเงิน 
ให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 31 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบัวไข แย้มสรวล หน้าฝนมีรางน้ าเกิดทรุดตัวลงเป็นหลุมลึก ตรงข้างสถานีวิทยุม.12  
ส.อบต.หมู่ 12   ให้ด าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับเพราะชาวบ้านสัญจรไปมาเกิดความเดือดร้อน  
 
น.ส.มาลัย ดวงบุตร  จะให้ช่างออกตรวจสอบ และเรื่องถนนเป็นหลุมบ่อ ตอนนี้ได้ขอ กากยางไว้แล้ว รอง
นายก อบต.เมืองเก่า   รองบประมาณหน้าจะด าเนินการซ่อมแซมให้  
 
นายอุรา นามเสนา การวางท่อมีท่อแตก ข้างบ้านนายไสว จงชิต ม.10 ตรงถนนชนบท ช่วยด าเนินการ  
ส.อบต.หมู่ 10  ซ่อมแซมให้ด้วย  
 
น.ส.มาลัย ดวงบุตร  จะให้ช่างออกตรวจสอบและจะรีบด าเนินการให้  
รองนายก อบต.เมืองเก่า   
 
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ ไฟฟ้าแสงสว่าง ม.14 ช ารุด ช่วยซ่อมแซมให้ด้วย  
ส.อบต.หมู่ 14 
 
ประธานสภาฯ  ขอความเห็นในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2562  
 
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม เสนอ โซน หนองรี ม.5  ม.6 ม.19 จัดแยกเหมือนทุกปี  
ส.อบต.หมู่ 6 
 
 



-6- 
 

ประธานสภาฯ  ม.7 จะจัดที่วัดเก่า และขอแจ้งเรื่องการจัดประเพณีไหลเรือไฟ บ้านม่วง เพราะได้มี
การปรับปรุงสระน้ าเรียบร้อยแล้ว จะจัดวันออกพรรษา ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้า
ร่วมงานได้ครับ 

 
นายดุสิต เติมวิเศษ ขอเสนอ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ที่ รร.อนุบาลกบินทร์บุรี  
ส.อบต.หมู่.3   โซน ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 ม.22 ม.10 ม.13 และ ม.16  
 
นายชูเกียรติ ดวงจรัส ส.อบต.ม.3  เสนอแยกโซน  
 
เลขาสภาฯ  เสนอดังนี้ โซนที่ 1 ประกอบด้วย ม.5 ม.6 ม.19  

โซนที่ 2 ประกอบด้วย ม.7 18 21 
โซนที่ 3 ประกอบด้วย ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 ม.22 ม.10  
ม.13 ม.16 และ ม.22  

     โซนที่ 4 ประกอบด้วย หมู่ 8 ม.14ม. 17 
     โซนที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ 9  ม.20  
     โซนที่ 6 ประกอบด้วย ม.15  
นายบัวไข แย้มสรวล ขอปรึกษา คณะกรรมการหมู่บ้านก่อนครับจะแจ้งให้ทราบ  
ส.อบต.หมู่ 12 
 
นายกอบต. การจัดงานลอยกระทงปีท่ีผ่านมาได้จัดรวม ส่วนปีนี้ให้พิจารณาว่าจะจัดเป็นโซนหรือ

จัดแบบ ใด ให้ปรึกษากันตกลงกัน อนาคตผมเสนอให้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมเป็น
จุดเดียวทั้งต าบล ส่วนปีนี้ให้ตกลงกันได้เลย 

 
นายบุญส่ง สารามา เห็นชอบกับทางนายกเสนอ ในนามของ ม.16 เห็นดีด้วย  
ส.อบต.หมู่ 16 
 
ประธานสภาฯ  การที่จัดแยกก็มีข้อดีส าหรับคนที่ไม่สะดวกไปนอกหมู่บ้าน  
 
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม บริเวณตลาด ม.3 ปัจจุบันไม่ค่อยสะอาดเพราะมีโต๊ะวางเกลื่อนกลาด จึง เสนอให้  
ส.อบต.หมู่ 6 จัดเป็นลานกีฬา เช่น ฟุตซอลได้เพ่ือดึงดูดคนให้มา และ อบต.มีการอนุมัติจัดซื้อ

เครื่องออกก าลังกาย เสนอให้น ามาติดตั้งที่ ตรงตลาด ม.3  
เรื่องท่ีสองเสนอให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้วให้
ด าเนินการประชุมได้เลยไม่ต้องรอใคร 
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นายชูเกียรติ ดวงจรัส  เรื่องการเก็บโต๊ะที่ตลาด ม.3 ได้ด าเนินการแจ้งเจ้าของไปแล้ว ก็มีคณะครูสอบถาม  
ส.อบต.หมู่ 3   เรื่องการใช้สถานที่จัดกีฬาได้หรือไม่  
 
นายกอบต. เรื่องตลาด ม.3 มีระเบียบของตลาดมีคณะกรรมการ ซึ่งจะด าเนินการอย่างไรต้องมี

การประชุมของคณะกรรมการตลาด ตอนนี้จะมีการด าเนินการจัดตลาดโอท็อป  
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาต และจะได้จัดระเบียบต่อไป  

 
เลขาสภาฯ ส าหรับการประชุมครั้งต่อไป ถ้าตรวจสอบองค์ประชุมแล้วถ้าครบจะเริ่มประชุมทันที

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายกแก้ว พิมเสน เรื่องกากยางเพ่ือซ่อมแซมถนนบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ม.6 ขอความ  
ส.อบต.หมู่ 6   อนุเคราะห์ด้วย และไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องการจัดสรร  
 
นายทุเรียน อนุกิจ ขออนุเคราะห์กากยางบรรเทาความเดือดร้อนของ ม.5 ด้วยครับ  
ส.อบต.หมู่ 5 
 
นายกอบต.  เรื่องกากยางจะด าเนินจัดสรรให้เป็นธรรมและตามความเดือดร้อนของหมู่บ้าน

ตามล าดับ 
 

ประธานสภาฯ  เสนอเรื่องการจัดการขยะ ขอให้สมาชิกเสนอความคิดเห็น  
 
จ.อ.สุมิตร เงินโสม  ได้ชี้แจงกรณีการบริหารจัดการขยะต่อที่ประชุมเรื่องการจัดการซื้อที่ดินเพ่ือเป็นการ  
ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว ฝังกลบ หรือท าท าเผาก็ได้ หรือท้ังสองระบบก็ได้ ซึ่งตอนี้ขอให้มีที่ก าจัด ซึ่งทาง  
ช่วยราชการ อบต.เมืองเก่า อบต.กบินทร์จะไม่อนุญาตให้ทิ้งแล้ว จึงเสนอให้หาที่ในพ้ืนที่เราเพื่อก าจัดขยะให้ได้

ก่อนเพื่อด าเนินการต่อไปจึงเสนอให้ประชาคมหมู่บ้านก่อนและน าเข้าสภาต่อไป  
 
นายวรรณชัย จ าอยู่ เสนอให้จัดให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะได้ร่วมมือ  
ส.อบต.หมู่ 17  กันในการจัดการขยะชุมชน  
 
นายทุเรียน อนุกิจ ให้ท่านสมาชิกทุกท่านตระหนักในหน้าที่ของตนเองคือฝ่ายนิติบัญญัติในการ  
ส.อบต.หมู่ 5   ตรวจสอบข้อบัญญัติให้ถูกต้องตามแผนฯ ตามระเบียบฯ  
 
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม  ผมเคยเสนอเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้งอยากให้เราได้เริ่มก่อนและ  
ส.อบต.หมู่ 6  ขยายต่อไปที่ชุมชนหมู่บ้านต่อไป  
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
 



เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 
 
     บุญส่ง สารามา ผู้จดรายงานการประชุม  
     (นายบุญส่ง สารามา)  

  เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า  
 
ยรรยงค์ จันทร์แวว 
    (นายยรรยงค์ จันทร์แวว)  
                     ประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
วรรณชัย จ าอยู่ร.ต.พรเทพ จันทราสินธุ์ 
(นายวรรณชัย จ าอยู่)   (พรเทพ จันทราสินธุ์)  

สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 17 สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 14  
 
 
ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม 

    (นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)  
   สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6 

 
 
 


