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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 5/2562)   ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันที่  26ธันวาคม2562  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 จ.ส.อ.สุมิตร  เงินโสม 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 นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม ส.อบต. หมู่ที่  6 
11 นายแก้ว  พิมเสน 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 นายชัยวัฒน์   คะประสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  12 
19 นายบัวไข  แย้มสรวล ส.อบต. หมู่ที่  12 
20 นายประกาศ  คุณยงค์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
21 นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
22 นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
23 ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
24 นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
25 นายเอกลักษณ์  ด าค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
26 นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
27 นายบุญส่ง  สารามา ส.อบต. หมู่ที่  16 
28 นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
29 นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
30 นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายทุเรียน  อนุกิจ    ส.อบต. หมู่ที่  5 

2.  นายศักดิ์ชาย  แคนดอก        ส.อบต. หมู่ที่ 9 
3.  นางดาวรรณ์  จ าปาแสน    ส.อบต. หมู่ที่ 17 
4. นางสิรินยา  กองจันดา                                        ส.อบต. หมู่ที่  18 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายก อบต.เมืองเก่า 
2. นางสาวมาลัย  ดวงบุตร รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 2 
3. 
 

นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ 
 

เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า 
 

เริ่มประชุมเวลา 10. 00  น. 

นายยรรยงค์  จันแวว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 3 (ครั้งที่ 5/2562)
ประจ าปี พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 

 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 
 

๑.๑แจ้งก าหนดแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ มกราคม  
      ๒๕๖๒   
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒)  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒)  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
 
/ระเบียบ... 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
   31 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่ 19 
32 นายราคิด  วงษ์มิตร  ส.อบต. หมู่ที่ 20 

33 นายสุรินทร์   แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
34 นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่ 18 
35 นายวิเชียร  ปฏิสา  ส.อบต. หมู่ที่  22 
36 นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 

 

นายบุญส่ง สามารา 
เลขานุการสภา อบต.
เมืองเก่า 
 

ประธานสภาฯ 

นายประสิทธ์ิ  ธรรมฤทธ์ิ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 

นายชูเกียรติ  ดวงจรัส 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 
ประธานสภาฯ 

 

 

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 

 

 

 

 

 
กระทู้ถาม 
มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่ 
-ไม่มี 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑  การพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
หมวด ๑ ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่นส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 
ผมนายบุญส่ง สารามา ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเก่า มีความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และขอเสนอจ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเก่าเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 

ขอผู้รับรองจ านวน  ๒  ท่าน 

ขอรับรอง 

ขอรับรอง 

มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม ่
ถ้าไม่มี ขอประกาศแต่งตั้งจ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่าเป็นเลขานุการสภาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเชิญปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้ 
 
ขอขอบคุณที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าที่ให้เกียรติเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 
เลขานุการสภา ก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ เพ่ือช่วยเหลืองานกิจการสภา
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ระเบียบวาระท่ี 6 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

 

นายก อบต.เมืองเก่า 

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 
เลขานุการสภาฯ 
 

นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส 
รองประธานสภาฯ 

นายก อบต.เมืองเก่า 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส 
รองประธานสภาฯ 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าต่อไป 
 
 
 
                                                                                     /ระเบียบ.... 
เรื่องอ่ืนๆ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๕8/๕"ให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
ขอสอบถามว่าขณะนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว ทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้
ด าเนินการหรือยัง 
 

ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ 
 
ได้มีการด าเนินการหารือกับทางผู้บริหารเรื่องโครงการสวัสดิการวันละบาท จึงขอเชิญ
สมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้ โดยรายละเอียดจะแจ้งเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
 
ประมาณวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ได้มีการก าหนดในเบื้องต้นเพื่อจัดโครงการ
ศึกษาดูงาน ขอให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ด้วย 
 
การไปศึกษาดูงานเพื่อน ากลับมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาต าบลของเราจึงมีการไปศึกษาดูงาน
เน้นเรื่องการบริหารจัดการผู้ป่วยติดเตียง และการจัดการธนาคารขยะ ที่จังหวัดลพบุรี  
และเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่น เดินทางไปศึกษาดูงานรัฐวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัด
สกลนคร และแถบอีสานเหนือที่จังหวัดนครพนม โดยเป็นรายละเอียดคราวๆก่อน 
 
เรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถ้าหมู่บ้านไหนส ารวจพื้นที่และมี
ความเดือดร้อนเร่งด่วนและอยู่ในแผนพัฒนาก็ให้เสนอเข้ามาเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและก็จะมีการเร่งให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินงาน 
 
แจ้งการได้รับงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ าหนองรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กรมชลประทาน จ านวน  18  ล้านบาท ในปี พ.ศ.2563 โดยจะท าประตูฝาย ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่อง และหนองหนุมานได้รับงบประมาณขุดลอกจ านวน12 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2563 นี้ 
 
แจ้งเชิญชวนสมาชิกทุกทานร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในเย็นวันนี้ 18.00 น.
เป็นต้นไป  
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นายบุญส่ง สารามา 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 

นายไพฑูรย์   จันทร์นิ่ม 
ส.อบต.หมู่ 6 
 
 
นางปริณาห์ธัญ  
บริบูรณ์ทรัพย์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 13 
 
นายก อบต. 
 
 
 
 

นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 17 

นายก อบต. 
 
ประธานสภาฯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เรื่องงานวันเด็ก ปรึกษาเรื่องอาหารที่จะน ามาเลี้ยงเด็ก 
 
                                                                                     /นายบุญส่ง... 
 
ขณะนี้ก็มีสมาชิกทยอยบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนจัดซุ้มอาหารเด็กแต่ยังไม่ครบจ านวน 
ในเบื้องต้นก็ปรึกษากันไว้เป็นไอศกรีม และน้ าเกล็ดหิมะ 
 
อยากให้สมาชิกร่วมกันเพื่อสมทบทุนจัดซุ้มอาหารเลี้ยงเด็กในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ   
ให้ครบทุกท่านส่วนอาหารก็คิดว่าไอศกรีม และน้ าเกล็ดหิมะเป็นสิ่งที่เด็กๆชอบ
รับประทาน 
 
ขอเสนอว่าถ้างบประมาณมีเพียงพอก็ขอให้แบ่งเงินจากจัดอาหารให้เด็กมาซื้อของ-
รางวัล อาจเป็นจักรยานเพื่อให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆด้วย 
 
 
เรื่องการจัดงานวันเด็กก็ขอให้สมาชิกร่วมกิจกรรมกันโดยมีการแสดงเพื่อเด็กๆก็ขอให้
สมาชิกมาร่วมกันและฝากประชาสัมพันธ์ถึงการจัดโชว์ศิลปะมวยไทยด้วยเพื่อให้
เยาวชนร่วมสืบสานประเพณีของไทย มีการแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ของเล่น อาหาร
ของรางวัลมากมายแก่เด็กๆ 
 

แจ้งเรื่องถังขยะ ขณะนี้ตามหมู่บ้านถังขยะแตกเป็นจ านวนมาก  
 

ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดซื้อก็คาดว่าจะได้รับเดือนมกราคม2563แจ้งให้สมาชิกทราบ  
 
มีสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
สุมิตร  เงินโสม      ผู้จดรายงานการประชุม 
( สุมิตร  เงินโสม ) 
 เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  

 
(นายยรรยงค์  จันแวว) 
 ประธานสภา  อบต.เมืองเก่า 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
วรรณชัย  จ าอยู่พรเทพ  จันทราสินธุ์ 
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 (นายวรรณชัย  จ าอยู่)    ( พรเทพ  จันทราสินธุ์) 
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 17 สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 14 

 
ไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
(นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม) 

สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 
 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 
 


