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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที่  22 พฤศจิกายน2562  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 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 นางไพวรรณ  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 นายองอาจ  กุมสินพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่  9 
15 นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย ส.อบต. หมู่ที่  10 
16 นายอุรา  นามเสนา ส.อบต. หมู่ที่  10 
17 นายชัยวัฒน์   คะประสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  12 
18 นายบัวไข  แย้มสรวล ส.อบต. หมู่ที่  12 
19 นายประกาศ  คุณยงค์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
20 นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
21 นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
22 ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
23 นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
24 นายเอกลักษณ์  ด าค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
25 นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
26 นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
27 นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่ 18 
28 นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
29 นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
30 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.  นายศักดิ์ชาย  แคนดอก        ส.อบต. หมู่ที่ 9 
4.  นางดาวรรณ์  จ าปาแสน    ส.อบต. หมู่ที่ 17 

 
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. 

นายยรรยง  จันแวว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 
 
 
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 
ปลัด อบต.เมืองเก่า 
 
 
 
 
นายก อบต.เมืองเก่า 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ที่ร่วมจัดกิจกรรมประเพณี          
วันลอยกระทง 
๑.๒ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๓  
 
แจ้งการจัดการวันเด็ก ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่  ๑๑  มกราคม  
๒๕๖๒ โดยจะด าเนินการเหมือนปีก่อนๆที่เคยจัดมา ก็ขอความร่วมมือสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า สนับสนุนซุ้มอาหาร หรือท่านใดจะสนับสนุนของรางวัลให้
เด็กๆ ก็ยินดีอย่างยิ่ง 
ส าหรับเวทีมวยของ อบต.เมืองเก่า ก็ขอเชิญทุกหมู่มาขอใช้เพื่อซ้อมได้  

 
ขณะนี้ได้เรียกเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมารายงานชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการจัด
งานวันเด็กแล้วโดยขอวามร่วมมือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าทุกท่าน
ร่วมกันเพื่อจัดงานวันเด็ก โดยปีนี้จะเพ่ิมกิจกรรมการแข่งขันชกมวยเพื่อเป็นการส่งเสริม
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยเป็นการชกสมัครเล่นโดยมีรางวัลมอบแก่นักกีฬา 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
   31 นายราคิด  วงษ์มิตร  ส.อบต. หมู่ที่ 20 

32 นายสุรินทร์   แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
33 นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่ 18 
34 นายวิเชียร  ปฏิสา  ส.อบต. หมู่ที่  22 
35 นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
 
 
นายอุรา  นามเสนา 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายกอบต.เมืองเก่า 
 
 
 
 
ประธานสภา 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 

 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 

 

นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

นายก อบต.เมืองเก่า 

                                                                                         /นายแก้ว... 
 
 
เสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กโดยอยากให้มีการก าหนดอายุเด็กท่ีเข้า
มาร่วมโดยอายุไม่เกิน 12 ปี โดยให้สมาชิกแต่ละหมู่รวบรวมรายชื่อส่งมา 
และเรื่องอาหารในส่วนของสภาที่เคยด าเนินการจัดมาก็อยากเสนอให้สมาชิกช่วยกัน
สมทบทุนเพ่ือร่วมจัดซุ้มอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่ร่วมกิจกรรม 
 
เสนอเรื่องการจับรางวัลเนื่องจากปีผ่านมาการจับรางวัลมีความล่าช้า ท าให้เด็กหลาย
คนพลาดโอกาสกลับบ้านก่อน จึงอยากให้กระชับเวลาในการจับรางวัล 
และเรื่องการสมทบทุนจัดซุ้มอาหารก็อยากให้ร่วมมือกัน 
 
มอบหมายให้เลขานุการสภาเก็บรวบรวมเงินสมทบทุนเพ่ือจัดซุ้มอาหารวันเด็ก 
ซึ่งสมาชิกท่านใดประสงค์จะน ามาช่วยบริจาคเป็นการส่วนตัวอีกก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
 
เรื่องของอายุเด็กท่ีจะร่วมงาน ตามท่ีสมาชิกสอบถาม ขอให้อายุไม่เกิน  15 ปี       
ตามระเบียบ ถ้ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงก็ให้สมาชิกเสนอและชี้แนะมา และเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งท่ีสมาชิกสภาช่วยกันบริจาคเพื่อสมทบทุนในกิจกรรมครั้งนี้ 
 
 
ขอให้สมาชิกร่วมกันมอบและแจกรางวัลให้เด็กๆ โดยขอให้ทุกท่านมารวมกันที่ด้านหน้า
เวทีด้วย 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  
 ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒   เมื่อวันที่๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
กระทู้ถาม 
มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามหรือไม่ 
 
สอบถามเรื่องคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในต าบลว่าปัจจุบันยังมีคณะกรรมการ
ชุดนี้เพื่อด าเนินงานอยู่ไหม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 5 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

นายก อบต.เมืองเก่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

เบื้องต้นปัจจุบันมีศูนย์ไกล่เกลี่ยคดีพิพาทของจังหวัด ซึ่งมีผู้ใหญ่บุญฤทธิ์  หนูแก้ว  
เป็นประธาน ตรงนี้มีอยู่แต่ถ้าของต าบลขอตรวจสอบก่อนว่ามีหรือไม่  
                                                                                      /ระเบียบ... 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มี 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑   ขอความเห็นชอบเพื่อใช้ที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ท่ี ๓ ตามมติประชาคม
ชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการด าเนินการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
 

ต่อไปนี้จะพิจารณาให้ความเห็น เรื่องการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ "ป้าซ้า 
สาธารณประโยชน์" หมู่ที่ ๓ เพ่ือก่อสร้างเป็นตลาดประชารัฐสุขใจ ตามมติที่ได้จัด
ประชุมประชาคม ชาวบ้านหมู่ที่ ๓ และประชาชนชาวต าบลเมืองเก่า เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการด าเนินการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ขอเรียนเชิญ 
นายพรประสิทธ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ข้ึนชี้แจงอธิบาย
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

เรียนท่านประธาน รองประธาน และสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกๆท่านครับ 
เรื่องท่ีผมจะน าเสนอชี้แจงในเรื่องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ "ป่าช้าสาธารณประโยชน์" 
หมู่ที๓่ ต าบลเมืองเก่า เพ่ือก่อสร้างเป็นตลาดประชารัฐสุขใจ ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเ ก่าได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๐ จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริม
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะท าการก่อสร้างตลาดร้านค้า
ชุมชน ประจ าต าบลเมืองเก่า โดยได้จัดท าโครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ซึ่งเป็นตลาดเดิมไปตั้งที่สวนเฉลิมราชย์ "ป่ าช้ า
สาธารณประโยชน์" หมู่ที๓่ เพ่ือเป็นแหล่งขายสินค้าของชุมชน เป็น 
จุดกระจายสินค้าทางการเกษตร สินค้าโอทอป จ าหน่ายสินค้าให้โอทอป ให้นักท่องเที่ยว 
และจะท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้นจึงยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ที่
สาธารณประโยชน์ "ป่าช้าสาธารณประโยชน์ และได้จัดประชุมประชาคมชาวบ้านหมู่ที่ 
๓และประชาชนชาวต าบลเมืองเก่าแล้ว โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยว่า ได้ยกเลิกเป็น
ป่าซ้ าสาธารณร่วมกัน และเห็นชอบด้วยให้ก่อสร้างตลาดประชารัฐสุขในในที่
สาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยไม่มีผู้คัดค้าน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ 
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นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 

นายชูเกียรติ  ดวงจรัส 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 
ปลัด อบต.เมืองเก่า 
 
 
 
นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

นายก อบต.เมืองเก่า 

 
 
นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต.หมู่ 17 
 
ประธานสภาฯ 

 
มติที่ประชุม 

 

 
 

 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๐ (๑) ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ประโยชน์
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่าว่าเห็นควรให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะดังกล่าวหรือไม่ ครับ 
 

                                                                                /นายทุเรียน... 

ขอให้ศึกษาระเบียบของไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยว่า ระเบียบต่างๆถูกต้องไหม ในเรื่องแนว

เขตของการปลูกสิ่งปลูกสร้าง 

 

ขอชี้แจงว่าเรื่องของไฟฟ้าไม่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าแน่นอน เนื่องจากการไฟฟ้า  

มีการตรวจสอบแล้ว 

 

ขอชี้แจงว่าในกรณีนี้เป็นการขอความเห็นชอบ โดยการขอใช้ตอนแรกเราขอใช้เป็น

ตลาดเลย โดยที่สาธารณะนี้เป็นป่าช้าจึงมาขอความเห็นชอบจากสภา เพื่อเปลี่ยนจาก

ป่าช้าเป็นตลาด และก็จะขอใช้ตลาดโดยต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ  

 

ขอขี้แจงว่าในการเปลี่ยนป่าช้าเป็นตลาดในครั้งนี้ ไม่ได้รับรายงานจากทางผู้ใหญ่บ้าน
โดยไม่ทราบว่าเหตุใดต้องน ามาขอความเห็นในสภา โดยมีความเป็นห่วงว่าถ้าท าตลาด
บริเวณนี้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะต้องดูว่ากรมทางหลวงได้อนุมัติหรือยัง 
 

 

ชี้แจงว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่อ านาจของผู้ใหญ่บ้าน เพราะผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจในการเปิด

ประชาคม แต่ข้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าช้าเป็นตลาด เราต้องมีการน าเข้าเพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากสภาโดยมีการผ่านประชาคมจากชาวบ้านหมู่ ๓ มาแล้ว  

 

การเปลี่ยนสภาพจากป่าช้าเพื่อไปเป็นตลาด เห็นด้วยเพราะปัจจุบันความเจริญเข้ามา
มาก และเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน แก่ต าบลเรา 
 
มีสมาชิกท่านใดมีสิ่งใดจะสอบถามหรือไม่ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบเพ่ือใช้ที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ท่ี ๓ ตามมติประชาคม
ชาวบ้านหมู่ที่ ๓ 
 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 26 เสียง  
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ไม่เห็นชอบจ านวน  1  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
 ๕.๒  ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิก
ตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ ซึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓ )
พ.ศ.๒๕๔๓  หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๓๑   
ดังนี้ 
 
                                                                                        /บัญชี... 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้านนางค าพอ ทุ่งโสภา ถึงบ้านนางราตรี 

หมู่ที่ ๑ ต าบลเมืองเก่างบประมาณ 500,000บาท 
ข้อความเดิม ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความยาว    
160 เมตร ซอยหน้าบ้านนางค าพอ ทุ่งโสภาถึงบ้านนางราตรีหมู่ที่ 1 ต าบล 

เมืองเก่า (ตามแบบ อบต.เมืองเก่า)  
       ข้อความใหม่ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 160  
เมตร ซอยหน้าบ้านนางค าพอ ทุ่งโสภาถึงบ้านนางราตรีหมู่ที่ 1 ต าบลเมืองเก่า        
       (ตามแบบ อบต.เมืองเก่า) 
 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากสระน้ าวัดเก่าถึงโบสถ์วัดเก่าหมู่ท่ี 7 ต าบล 

เมืองเก่างบประมาณ 500,000บาท 
ข้อความเดิมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร  ความยาว    
160 เมตร จากสระน้ าวัดเก่าถึงโบสถ์วัดเก่าหมู่ท่ี 7 ต าบลเมืองเก่า (ตามแบบ  
อบต.เมืองเก่า) 
ข้อความใหม่ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.80 เมตร ความยาว 160 เมตร  
จากสระน้ าวัดเก่าถึงโบสถ์วัดเก่าหมู่ท่ี 7 ต าบลเมืองเก่า (ตามแบบ อบต.เมืองเก่า) 
 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ถึงห้องแถวนางบุญมี     

สุขเจริญ หมู่ที่ 19 ต าบลเมืองเก่างบประมาณ  487,500บาท 
ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร  
ความยาว 150 เมตรจากบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ถึงห้องแถวนางบุญมี สุขเจริญ  
หมู่ที่ 19ต าบลเมืองเก่า (ตามแบบ อบต.เมืองเก่า) 
 
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 0.80 เมตร ความยาว 150  
เมตรจากบ้านนายวิเชียร ผดุงสันต์ถึงห้องแถวนางบุญมี สุขเจริญ หมู่ที่ 19 ต าบล 
เมืองเก่า (ตามแบบ อบต.เมืองเก่า) 
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ประธานสภาฯ 

นายแก้ว พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

นายก อบต.เมืองเก่า 

นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 
ปลัด อบต.เมืองเก่า 

ประธานสภาฯ 

 
มติที่ประชุม 

 

 

๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า ซอยบ้านนายหลอด อุ่นแก้ว ถึง   
บ้าน น.ส.สงัด พืชเพียร หมู่ที่ 21 ต าบลเมืองเก่างบประมาณ198,900บาท 
ข้อความเดิม  ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 14 เมตร พร้อมรางระบายน้ า     
รูปตัวยู กว้าง 0.80 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อมท่อลอดขนาด 30 เซนติเมตร  
ซอยบ้านนายหลอด อุ่นแก้ว ถึง บ้าน น.ส.สงัด พืชเพียร หมู่ที่ 21 ต าบลเมืองเก่า 
(ตามแบบอบต.เมืองเก่า) 
ข้อความใหม่ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 14 เมตร พร้อมรางระบายน้ า   
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อมท่อลอดขนาด 30 เซนติเมตร ซอยบ้าน 
นายหลอด อุ่นแก้ว ถึง บ้าน น.ส.สงัด พืชเพียร หมู่ที่ 21 ต าบลเมืองเก่า (ตามแบบ  
อบต.เมืองเก่า) 
 
                                                                                                   /บัญชี... 
 
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๑.รายการติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องประชุม งบประมาณ 343,000 บาท 
๒.จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับประชุม จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งเครื่องเสียงภายใน 
ห้องประชุม 2 ห้อง ที่ตึก ๑. ห้องประชุมสภาฯ  ๒. ห้องประชุมใหญ่ งบประมาณ  
๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑.รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.เช่นค่า 
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอ่ืนๆ จ านวน  100,000 บาท 
๒.เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.เช่นค่าปรับปรุงและ 

ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่นๆจ านวน  100,000  บาท 
 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ขอสอบถามเรื่องระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมที่การตั้งงบประมานไว้ ว่ามีการจัดซื้อ
ในรูปแบบใด คุณลักษณะของอุปกรณ์แต่ละชิ้นเป็นแบบใดคุณภาพอย่างไร  
 

เรื่องของเครื่องเสียงในห้องประขุมก็มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและก็มีการ
ตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่แล้ว และระบบเครื่องเสียงและโต๊ะเก้าอ้ี  
จะได้มาตรฐานของห้องประชุม ซึ่งขอให้สมาชิกสบายใจ 
 
สอบถามเรื่องการขึ้นใช้ห้องประชุมใหม่ว่าจะเริ่มใช้ได้ประมาณช่วงไหน  
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ถ้ามีการอนุมัติจากสภาแล้วก็สามารถเริ่มด าเนินการได้ น่าจะทันสมัยเปิดประชุมสมัย
สมัยแรก พ.ศ. 2563 
 
สมาชิกท่านใดมีสิ่งใดจะสอบถามหรือไม่ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณค าชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้เบิกตัดหรือขอขยายเวลา 
 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
5.3แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๔๘  หมวดที่ ๘  เงินสะสม ข้อ ๘๙  ดังนี้ 
 
                                                                                      /โครงการ... 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านนางค าพอ ทุ่งโสภาถึงบ้านนางราตรี วงษ์มิตร
แท้หมู่ท่ี 1งบประมาณ  178,000บาท 
ข้อความเดิม   ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูหน้าบ้านนางค าพอทุ่งโสภาถึงบ้าน
นางราตรีวงษ์มิตรแท้กว้าง0.60  เมตรยาว  55.00  เมตรหนา  0.50 เมตร 
ข้อความใหม่  ก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้านนางค าพอทุ่งโสภาถึงบ้านนาง 
ราตรีวงษ์มิตรแท้หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง  0.80  เมตรความยาว  55.00  เมตร 
ความหนา  0.15  เมตร(ก่อสร้างตามแบบอบต.เมืองเก่า) 
 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนางนวนพวงชัยถึงบ้านนางวิชัยอ่อนจันทร์หมู่
ที่ ๒งบประมาณ184,800บาท 
ข้อความเดิม  ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูจากบ้านนางนวนพวงชัยถึงบ้านนาง
วิชัยอ่อนจันทร์กว้าง 0.60 เมตรยาว  57.00เมตรความหนา 0.50เมตร 
ข้อความใหม่  ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนางนวนพวงชัยถึงบ้านนางวิชัยอ่อนจันทร์
กว้าง 0.80เมตรยาว  57.00  เมตรความหนา  0.15  เมตร(ก่อสร้างตามแบบอบต.
เมืองเก่า) 
 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากถนนซอยวัดศรีบุญเรืองไปบ้านนายสมยา 
ตรึกตรองหมู่ที่4งบประมาณ  487000บาท 
ข้อความเดิม   ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูจากถนนซอยวัดศรีบุญเรืองไปถึงบ้าน 
นายสมยาตรึกตรองกว้าง 0.60 เมตร ยาว 155เมตรความหนา  0.50  เมตร 
ข้อความใหม่   ก่อสร้างรางระบายน้ าจากถนนซอยวัดศรีบุญเรืองไปถึงบ้านนายสมยา 
ตรึกตรองกว้าง0.80  เมตรยาว  155  เมตรความหนา  0.15  เมตร(ก่อสร้าง 
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ตามแบบอบต.เมืองเก่า) 
 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากแยกบ้านนายอ านาจพระอามาตย์ไปทางท่อระบาย
น้ าหน้าอบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 5งบประมาณ  487,000  บาท 
ข้อความเดิม   ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูจากแยกบ้านนายอ านาจ          พระ
อามาตย์ไปทางท่อระบายน้ าหน้าอบต.เมืองเก่า 
ข้อความใหม่ ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.จากแยกบ้านนายอ านาจพระอามาตย์ไปทาง
ท่อระบายน้ าหน้าอบต.เมืองเก่ากว้าง 0.80 น.เมตรยาว  155  เมตรความหนา0.15  
เมตร(ก่อสร้างตามแบบอบต.เมืองเก่า) 
 
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 6  ช่วงบ้านนางสุภาภรณ์แก้วชินถึงศาลเจ้าพ่อ
งบประมาณ  496,000  บาท 
ข้อความเดิมก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 6ช่วงบ้านนางสุภาภรณ์แก้วชินถึงศาลเจ้าพ่อ
ขนาดปากกว้าง0.60  เมตรความยาว  145เมตรความหนา  0.50  เมตร 
 
                                                                                    /ข้อความใหม.่.. 
 
ข้อความใหม่ ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 6ช่วงบ้านนางสุภาภรณ์แก้วชิน 
ถึงศาลเจ้าพ่อขนาดกว้าง0.80เมตรความยาว155  เมตรความหนา  0.15 เมตร 
(ก่อสร้างตามแบบอบต.เมืองเก่า) 
 
6.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าหน้าบ้านนายเจริญทาญาติถึงบ้านนายประสิทธิ์ 
หมู่ที่ 8งบประมาณ  496,000  บาท 
ข้อความเดิม ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยูหน้าบ้านนายเจริญทาญาติถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์ขนาดปากกว้าง  0.60เมตรความยาว  150เมตรความหนา 0.50 เมตร 
ข้อความใหม่ปรับปรุงรางระบายน้ าหน้าบ้านนายเจริญทาญาติถึงบ้านนายประสิทธิ์
ขนาดกว้าง  0.80  เมตรความยาว  150  เมตรความหนา  0.15  เมตร  (ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.เมืองเก่า) 
 
7.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ข้างบ้าน นายสมพร ค าขจร ถึงเส้น รร.อนุบาล
กบินทร์ หมู่ที่ 10งบประมาณ  168,000  บาท 
ข้อความเดิม ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ข้างบ้านนายสมพร ค าขจร ถึงเส้น รร.อนุบาล
กบินทร์บุรี กว้าง 0.60 เมตร x 1 เมตร จ านวน 58 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล. 
ข้อความใหม่  ก่อสร้างท่อระบายน้ า ข้างบ้าน นายสมพร ด าขจร ถึงเส้น รร.อนุบาล
กบินทร์บุรี ขนาด ศก. 0.60 เมตร x 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ก่อสร้างตามแบบ 
อบต.เมืองเก่า) 
 
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 (เดิม) ถึง
หนองปลาแขยง หมู่ที่ 12งบประมาณ  138,000  บาท 
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นายก อบต.เมืองเก่า 

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม 
ปลัด อบต.เมืองเก่า 

ประธานสภาฯ 

 
มติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6 

นายวรรณชัย จ าอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 17 
 
นายแก้ว พิมเสน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 
นายวรรณชัย จ าอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 17 

ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 

นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

ข้อความเดิม  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ข้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 
(เดิม) ถึงหนองปลาแขยง ขนาด ศก. 0.30 เมตร x 1 เมตร จ านวน 157 ท่อน พร้อม
วางบ่อพัก คสล. จ านวน 10 บ่อ 
ข้อความใหม่ก่อสร้างรางระบายน้ า ข้างถนน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33 (เดิม) ถึง
หนองปลาแขยง ขนาด ศก. 0.40 เมตร x 1เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล. (ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า) 
 
9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยบ้าน นายสมชาย ลันวงษา ถึงบ้านนายประสิทธิ์ 
ธรรมมะ หมู่ที่ 18งบประมาณ 251,000  บาท 
ข้อความเดิม ก่อสร้างระบายน้ า คสล. รูปตัวยูซอยบ้าน นายสมชาย ลันวงษา ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ ธรรมมะขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ยาว 80 เมตรความลึก 0.50 เมตร 
ข้อความใหม่  ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยบ้าน นายสมชาย ลันวงษา ถึงบ้าน นาย
ประสิทธิ์ ธรรมมะ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 80 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) 
 
                                                                                         /นายก... 
 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รอบหมู่บ้านพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 21 
งบประมาณ  102,000บาท 
ข้อความเดิม วางท่อระบายน้ า คสล. รูปตัวยูรอบหมู่บ้านพร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง ศก. 
0.30 เมตร x 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ข้อความใหม่ ก่อสร้างรางระบายน้ า รอบหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ศก. 0.40 เมตร x 1 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) 
 
แจ้งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าชี้แจง 

ชี้แจงว่างบจ่ายขาดที่สภาได้เคยอนุมัติไป เนื่องจากมีความเห็นของช่างว่าควรมีการ
แก้ไขในส่วนรางระบายน้ าที่ได้มีการระบุชนิดของรางไว้  โดยขอแก้ไขเป็นรางระบายน้ า
โดยไม่ต้องระบุชนิดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการด าเนินงาน 
 
มีสมาชิกท่านใดมีสิ่งใดจะสอบถามหรือไม่ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

เรื่องอ่ืนๆ 

ขอสอบถามเรื่องโครงการต่างๆของหมู่17 ว่ามีข้อตกหล่นไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ  
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นายก อบต.เมืองเก่า 

 

 
 
 
นายทุเรียน อนุกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
 
ประธานสภา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอความอนุเคราะห์กากยางเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากหน้าฝน
ได้รับความเดือดร้อนมาก 
 
ขอความอนุเคราะห์กากยางเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะถนนในหมู่บ้านทางเชื่อมไปหมู่ 13 เป็นถนนลูกรัง 
 

สอบถามเรื่องการไปศึกษาดูงาน ว่ามีแนวโน้มว่าเมื่อใด 
และขอกากยางเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่หมู่ 14 ด้วย 

เรื่องมีผู้ประกอบการขุดดินท่ีสาธารณะเพ่ือไปจ าหน่ายขอให้ตรวจสอบ  
 
 
                                                                                      /นายก... 
 
ขณะนี้มีการเปิดประชาคมโดยมีก าหนดออกไปทุกหมู่บ้านก็ตรงไหนที่ตกหล่นก็ขอให้
เพ่ิมเติมในการประชาคม 
เรื่องกากยาง เนื่องจากมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงอาจท าให้เกิดคามไม่ทั่วถึง แต่กรณีของ  
หมู่ที่ 6 ได้มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เข้าดูแลแล้วซึ่งจะหาทาง
แก้ปัญหาและถ้ามีความจ าเป็นก็จะอนุมัติงบฉุกเฉินเพ่ือแก้ปัญหาบรรเทาความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน 
ขอแจ้งสมาชิกว่าในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีการเลี้ยงต้อนรับปลัด อบต.เมืองเก่า 
และต้อนรับพนักงานท่ีมาบรรจุใหม่ ก็ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน  
 
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่อนุมัติงบประมาณให้เดินทางไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้ที่จังหวัด
หนองคาย โดยได้รับความรู้ในข้อกฎหมายต่างๆอย่างมาก 
 
แจ้งในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มีประชุมประจ าเดือน 
เรื่องการศึกษาดูงานอาจจะประมาณช่วงหลังกิจกรรมวันเด็กคือประมาณช่วงวันที่   
17-19  มกราคม 2563 โดยจะเน้นการศึกษาดูงานเพื่อน ากลับมาพัฒนาท้องถิ่น 
ของเราโดยจะแจ้งสถานที่อีกครั้งหนึ่ง 
 
มีสมาชิกฯท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
บุญส่ง สารามา                     ผู้จดรายงานการประชุม 
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(นายบุญส่ง  สารามา) 
 เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  

ยรรยงค์  จันแวว 
(นายยรรยงค์  จันแวว) 
  รองประธานสภา  อบต.เมืองเก่า 
 

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

 
ไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
(นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม) 

สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 
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