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(-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2561(ครั้งที่  1/2561) 
วันที่  23กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.30  น. 

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

ผู้มาประชุม 

 

1. นายยรรยงค์  จันแวว ประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
2. นางศิริลักษณ์  เฟ่ืองจรัส รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
3. นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว 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 เ ติมวิเศษ ส.อบต. หมู่ที่  3 
8. นางไพวรรณ์  อินทร์จํานงค์ 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. 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. นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
21. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
22. นายคําปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
23. นายเอกลักษณ์  ดําคํา ส.อบต. หมู่ที่  15 
24. นายบุญส่ง  สารามา ส.อบต. หมู่ที่  16 
25. นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
26. นายวรรณชัย  จําอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
27. นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่  18 
28. นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
29. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
30. นายสุรินทร์  แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
31. นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม ส.อบต. หมู่ที่  6 
2. นายสัญญา  นามบุญเรือง ส.อบต. หมู่ที่  7 
3. นายศักดิ์ชาย  เคนดอก ส.อบต. หมู่ที่  9 
4. นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
5. นางดาวรรณ์  จําปาแสน ส.อบต. หมู่ที่  17 
6. นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
7. นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
8. นายชโลม ทําเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  21 
9. นายวิเชียร  ปฏิสา ส.อบต. หมู่ที่  22 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายก อบต.เมืองเก่า 
2. นายเพ็ชร  จันสาสร้าง รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 1 
3. นางมาลัย  ดวงบุตร รองนายก อบต. เมืองเก่า คนที่ 2 
4. นางศิริกุล  เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า 
5. นายสุบิน  พันชํานาญ ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
นายยรรยงค์  จันแวว 
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  256 1ครั้ง
ที่  1/2561 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ก าหนดแจกเบี้ยยังชีพประจ าเดือน  มีนาคม  2561 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ประธานสภาฯ 

ขอแจ้งกําหนดการแจกเบี้ยยังชีพประจําเดือน  มีนาคม  2561  ในวันที่  9  มีนาคม  
2561 
1.2  ให้ส่งโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี  2561  และโครงการจัด
งานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย 
ขอแจ้งให้สมาชิกฯ  หมู่ใดท่ียังไม่ได้ส่งโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี  
2561  จัดส่งโครงการฯ  ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  และสมาชิกฯ  หมู่  
13 ให้จัดส่งโครงการจัดงานสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจําปี  2560  

ครั้งที่  6/2560  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2560 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  
ประจําปี  2560 ครั้งที่  6/2560 เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2560 โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2561  และสมัยสามัญ  สมัยแรก

ประจ าปี  2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  2561   
นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. ม. 16 

เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  2561  จํานวน  4  สมัย  คือ   
สมัยแรก  วันที่  10 – 24  ก.พ. 2561   
สมัยที่  2 วันที่  10 – 24  พ.ค. 2561 
สมัยที่  3 วันที่  10 – 24  ส.ค. 2561 
สมัยที่  4 วันที่  10 – 24  พ.ย. 2561 

ประธานสภาฯ 
 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบกําหนดสมัยประชุม  ประจําปี  2561  จํานวน  4  สมัย 
ตามท่ีท่าน  ส.อบต.บุญส่ง  สารามา  เสนอ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2562 
นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. ม. 16 

เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2562  ระหว่าง  10 -24  ก.พ.
2562 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2562  
ระหว่างวันที่  10 – 24  ก.พ. 2562  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
 4.2  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม  

ฉบับท่ี  2   
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564)  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2559  แต่เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ทําให้ไม่สามารถนําโครงการดังกล่าวมาดําเนินการได้  จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้อง  ดําเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  
ฉบับที่  2  แยกเป็น  3  ส่วน  ดังนี ้
ส่วนที่  1  โครงการตามนโยบายรัฐบาล  จ านวน  5  โครงการ คือ 

1. โครงการจัดซื้อท่ีนอนยางพาราสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน   
155  อัน ๆ  ละ  1,200  บาท  เป็นเงิน  186,000  บาท 
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2. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเงิน  15,000  บาท 
3. โครงการจัดจ้างทําบอร์ดประชาสัมพันธ์  ขนาด  120 x 240   

เซนติเมตร  เป็นเงิน  70,000 บาท 
4.  โครงการก่อสร้างป้ายคัทเอาท์เพ่ือประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  300,000   

บาท   
5.  โครงการพระราชดําริด้านการสาธารณสุข  เป็นเงิน  420,000  บาท 

ส่วนที่  2  โครงการที่แก้ไข  จ านวน  1  โครงการ  คือ 
1.  โครงการรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แก้ไขเป็น  โครงการสัตว์ 

ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

ส่วนที่  3  โครงการแต่ละส่วนงาน  จ านวน  18  โครงการ คือ 
ส านักปลัดฯ  3  โครงการ 

1. จัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยง  จํานวน  20  ตัว ๆ ละ  600  บาท  เป็นเงิน  
12,000  บาท 

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  30,000  บาท 
3. จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน  12,000  บาท 

กองคลัง  4  โครงการ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  30,000  บาท 
2.  จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  5  ชุด  ๆ  ละ  1,160  บาท   

เป็นเงิน  5,800  บาท   
3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  จํานวน  1  หลัง  เป็นเงิน  

6,500  บาท 
4. จัดซื้อตู้เหล็กชนิด  4  ลิ้นชัก  จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  7,900  บาท   

เป็นเงิน  15,800  บาท 
กองช่าง  3  โครงการ 

1. จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  2  ชุด ๆ ละ  12,000  บาท   
เป็นเงิน  24,000  บาท 

2. จัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน  จํานวน  5  ตัว ๆ ละ  2,500  บาท  เป็นเงิน   
12,500  บาท   

3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ  จํานวน  2  หลัง ๆ  ละ  5,500   
บาท  เป็นเงิน  11,000  บาท 
กองการศึกษาฯ  8  โครงการ 

1.  โครงการซ่อมแซมรั้ว  ศพด.บ้านม่วง  ความยาว  23  เมตร  เป็นเงิน   
80,000  บาท   

2.  โครงการติดตั้งมุ้งลวด  ศพด.บ้านม่วง  เป็นเงิน  35,000  บาท 
 



5 
 

 
3. จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  12,000  บาท 
4. จัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน  1  ชุด  เป็นเงิน  8,400  บาท 
5. โครงการก่อสร้างกําแพงรั้วพร้อมประตู  ศพด.วัดราษฎร์รรังษี  ความยาว   

178  เมตร  เป็นเงิน  460,000  บาท 
6. โครงการติดตั้งมุ้งลวด  ศพด.วัดราษฎร์รังษี  เป็นเงิน  40,000 บาท   
7. โครงการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  เป็นเงิน  30,000  บาท 
8.  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เป็นเงิน  10,000  บาท   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับที่  2  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ 4.3  การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล 
การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล  ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10  ได้
ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว  จึงได้ส่งรายงานการประชุมมายังสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเก่า  ผมจะให้เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
หมู่ที่  10   

เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  10  เรื่องการประชุมประชาคม  
การขอต่อใบอนุญาตทรายบ่อทรายรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล  ประจําปี  2561  
บ้านเมืองใหม่  หมู่ที่  10 ตําบลเมืองเก่า  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ณ  
ศาลากลางเปรียญวัดมหาไชย  วันอังคารที่  15  กุมภาพันธ์  2561  ให้สมาชิกฯ  
ได้รับทราบ  โดยที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  มีมติเห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตรายนายทวี  
โล่สวัสดิ์  ประจําปี  2561  เป็นเอกฉันท ์

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ  หมู่ที่  10  ชี้แจง 
นายอุรา  นามเสนา 
ส.อบต. หมู่  10 

ผู้ประกอบการรายนี้ได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี  และก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อชาวบ้านน้อย  จึงเห็นสมควรให้ต่อใบอนุญาต 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอภิปราย 
นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. หมู่  16 

กรณีนี้ได้ผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้ว  แต่มีบางประเด็นที่มีปัญหาอยู่  คือ  ถนนมีฝุ่น                
เป็นหลุมเป็นบ่อ  รถบรรทุกทรายขับเร็ว  และน้ําขุ่น  ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ออกตรวจสอบบ่อทรายรายนายทวี  ปรากฏว่ายังมีปัญหาอยู่  เช่น  บ่อพักน้ําเสียที่ไม่
สามารถใช้ได้จริง  ผมจึงขอเสนอว่าให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมออกตรวจการแก้ไขบ่อ
พักน้ําเสียก่อนว่าเรียบร้อยหรือไม่  สามารถใช้ได้จริงหรือไม่  จึงเสนอให้เลื่อนการ
พิจารณาไปก่อน   

นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่  3 

ควรให้ผู้ประกอบการมาทําข้อตกลงกันก่อน  เพราะบ่อบําบัดน้ําเสียไม่เรียบร้อย  และ 
เสนอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมออกตรวจสอบเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้ง  ขอให้ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประชุมกันก่อน  จึงขอให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน 
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นายวรรณชัย  จําอยู่ 
ส.อบต. หมู่ที่  17 

ตามรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านที่เสนอต่อสภาฯ  ผ่านประชาคมแล้วถูกต้อง  
จึงเสนอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมออกตรวจสอบว่าเขาทําตามที่ตกลงไว้กับชาวบ้านหรือไม่  
และต้องดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนตรวจสอบ  จึงเสนอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมออก
ตรวจก่อน  จึงให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน 
เรื่องการร้องเรียนบ่อทราย  ดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 

นายก อบต. สําหรับการพิจารณาบ่อทรายรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล  ในครั้งนี้  ขอให้สภาฯ  พิจารณา
ว่าเห็นชอบ  หรือไม่เห็นชอบ  การต่อใบอนุญาตดูดทราย  กรณีไม่เห็นชอบเหตุผลเพราะ
อะไร จะได้นําไปชี้แจงชาวบ้าน  ซึ่งตอนนี้มีหนังสือจากจังหวัดให้ผมลงนามเรื่องบ่อทราย
รายนี้  ซึ่งผมจะต้องลงนามและส่งรายงานต่อจังหวัด  เพ่ือจังหวัดจะได้ดําเนินการต่อไป  
จะเลื่อนพิจารณาไม่ได้  ส่วนกรณีบ่อบําบัดน้ําเสีย  ต้องแล้วเสร็จและใช้ได้จริงก่อนที่จะ
นําเสนอต่อประชาคม  และต่อสภาฯ 

นายวรรณชัย  จําอยู่ 
ส.อบต. หมู่  17 

ผู้ประกอบการรายนี้เขาทําตามขั้นตอนถูกต้อง  จึงขอตรวจสอบก่อนว่าเขาแก้ไขทุกอย่าง
ถูกต้องหรือไม่  จึงเสนอเลื่อนการพิจารณาไปก่อน  ถ้าเขาทําถูกต้องก็ควรอนุญาต แต่ถ้า
ทําไม่ถูกต้องก็ไม่อนุญาต 

นายคําปน  พรมมี 
ส.อบต. หมู่  15 

เห็นควรให้พิจารณาเลย  ซึ่งคณะกรรมการฯ  ก็ได้ออกไปตรวจสอบมาแล้ว 

นายก  อบต. กรณีนี้ขอให้สภาฯ  พิจารณาลงมติเลย  เพราะมีเอกสารที่ต้องลงนามเสนอต่อทางจังหวัด
ต่อไป  ถ้าเราไม่เห็นชอบ  เขาต้องนําเสนอใหม่  แต่ครั้งนี้ต้องมีการรายงานต่อจังหวัด  
จะเลื่อนไม่ได้ 

ประธานสภาฯ ต่อไปจะขอให้สมาชิกฯ  พิจารณา  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ให้เลื่อนการพิจารณา  จ านวน  8 เสียง 
ให้พิจารณา             จ านวน  18  เสียง 
งดออกเสียง             จ านวน  4  เสียง 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ  เห็นชอบให้พิจารณา  ผมจะถามมติต่อไป 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตดูดทรายรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล   
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตดูดทราย  จ านวน  -  เสียง 
ไม่เห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตดูดทราย  จ านวน  20  เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน  10  เสียง 

 4.4  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่าไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ  จึงต้องไปขอใช้สถานที่

ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์  บางครั้งขยะเต็มล้นบ่อจะต้องใช้รถแบ็คโฮ
ไปดําเนินการปรับปรุงบ่อขยะ  ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเมืองเก่า  พ.ศ.2537  มาตรา  73  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือร่วมกับสภาตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล 



7 
 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นอ่ืน  เพื่อกระทํากิจการ
ร่วมกันได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  และ
กิจการนั้นเป็นกิจการที่จําเป็นต้องทํา  และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของตน ดังนั้น จึงต้องขออนุมัติทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล         
เมืองเก่า  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า  เพ่ือเสนอขอความยินยอมจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลกบินทร์  ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติการทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล       
เมืองเก่า  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
 4.5ขออนุมัติใช้วิธีอื่นในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ ตามท่ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า  ได้ดําเนินการก่อสร้างตลาดบริเวณหมู่ท่ี  

3  ตําบลเมืองเก่า  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543  ข้อ  6  การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการโดยวิธีประมูล 

(1) มีกําหนดไม่เกินสามปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(2) มีกําหนดเกินสามปี  ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีความจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน  โดยไม่ต้อง
ดําเนินการประมูลก็ได้  ทั้งนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
ซึ่งการจัดหาผู้ค้าเข้าไปอยู่ในอาคารของตลาดผู้บริหารจะขอใช้วิธีอ่ืนในการหาผู้ค้าเข้าไป
อยู่ในอาคารของตลาดโดยไม่ใช้วิธีประมูล  จึงต้องเสนอให้สภาฯ  เป็นผู้อนุมัติ 

นายก อบต. อาคารของตลาดมีทั้งหมด  10 ห้อง  โดย  1 ห้องทาง  อบต.เมืองเก่าจะต้องใช้เป็น
สํานักงานเพื่อบริหารจัดการตลาด  เช่น  ควบคุมระบบไฟฟ้า  การประชาสัมพันธ์ต่างๆ   
ส่วนอีก  1 ห้อง  คณะกรรมการบริหารตลาดมีติให้นายชูเกียรติ  ดวงจรัส  เช่า  โดยมี
เหตุผลว่านายชูเกียรติ  เป็นผู้ช่วยในการดูแลตลาดตั้งแต่เริ่มต้น  จนถึงปัจจุบัน  ส่วนห้อง
ที่เหลือจํานวน  8  ห้อง  ให้ใช้วิธีจับสลาก  จากผู้ลงทะเบียนไว้  โดยจัดกลุ่มประเภทการ
ขายสินค้า 

ร.ต.พรเทพ จันทราสินธ์ 
ส.อบต. หมู่  14 

ขอเสนอการจัดสัดส่วนร้านค้า  เช่น  ร้านก๋วยเตี๋ยว  ให้แยกประเภทหมู  และเนื้อ 

นางไพวรรณ  อินทร์จํานงค ์
ส.อบต. หมู่  4 

ในกรณีให้สิทธินายชูเกียรติ  ในการเช่าห้องตลาดโดยไม่ต้องจับสลาก  ขอเสนอให้จับ
สลากทุกคน  เพื่อสภาฯ  จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง 

ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธ์ 
ส.อบต. หมู่  14 

กรณีนายชูเกียรติ  ก็น่าเห็นใจเขารับผิดชอบดูแลตลาด  เปิด – ปิด น้ํา,  เปิด – ปิด ไฟ
รวมถึงเรื่องดูแลความสะอาด  ผมเห็นว่าควรให้สิทธิ 
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นายก อบต. มติคณะกรรมการบริหารตลาด  เห็นชอบให้นายชูเกียรติ  ดวงจรัส  เช่าห้องตลาดโดยไม่

ต้องจับสลาก  แต่ต้องนําเข้ามาขอมติสภาฯ  ก่อน  ซึ่งนายชูเกียรติ  ช่วยดูแลตลาดมา
โดยตลอด  แต่ก็ขอให้สภา 
ฯ  เป็นผู้ตัดสินใจ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ   
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ใช้วิธีจับสลากหาผู้ค้าเข้าไปในอาคารตลาด จํานวน 8  ห้อง 

 ทําสํานักงาน  จํานวน  1  ห้อง  และให้นายชูเกียรติ  ดวงจรัส  เช่าจํานวน  1  ห้อง 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

4.6  ขออนุมัติก าหนดระยะเวลาการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน  3  ปี 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ สืบเนื่องจากโครงการตลาด  บริเวณหมู่ท่ี  3  จะมีพ้ืนที่ว่างเป็นที่ดินเปล่า  ซึ่งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543  ข้อ  6  การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ที่มีกําหนดเกินสามปี  ให้
สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ  ซึ่งการให้เช่าพ้ืนที่ว่าง  ทางผู้บริหารต้องการให้เช่ามีกําหนด
ระยะเวลาเกิน  3  ปี  จึงต้องเสนอให้สภาฯ  เป็นผู้อนุมัติ 

นายก  อบต. กรณีพ้ืนที่ว่างเป็นที่ดินเปล่า  ที่ผู้ประกอบการจะมาขอเช่าทําร้านค้าต่าง ๆ  เขาต้อง
ลงทุนทําร้านค้าเอง  ซึ่งจะต้องเช่าเกิน  3  ปี  ถึงจะคุ้มกับการลงทุน  ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารตลาดกําหนดระยะเวลาการให้เช่าที่  10  ปี  หรือ  15  ปี  โดยร้านค้าท่ีก่อสร้าง
จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของทางองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เช่าที่ดินเปล่า  10  ปี  หรือ  15 ปี โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่   

นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่  3 

ขอให้ตรวจสอบที่สาธารณะข้างอู่ซ่อมรถ  ตรงข้ามตลาดหมู่   3  เกรงว่าจะมีผู้บุกรุกยึด
เป็นของตนเอง   

เลขานุการสภาฯ 
 

ที่ดินสาธารณะแปลงนี้มีการออก  นสล.แล้ว  ถ้ามีการบุกรุกให้แจ้งมายัง อบต.เมืองเก่า  
จะได้ดําเนินการตรวจสอบ 

นายก  อบต. 
 

สําหรับที่สาธารณะแปลงนี้มีโครงการจะของบประมาณสร้างตลาดเพ่ิมเติม  เป็นตลาดสด
มีหลังคา  ตอนนี้กําลังดําเนินการของบประมาณอยู่ 

นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ 
ส.อบต. หมู่ 22 

ตอนนี้บริเวณหมู่  22  มีการทิ้งขยะนอกสาถนที่ให้ทิ้ง  ทิ้งขยะเกลื่อนตามข้างทาง
สกปรกมาก  ฝาดให้แก้ไขด้วย 
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นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบตง  หมู่  16 

เรื่องเสียงไร้สาย  ของหมู่  16  ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเลย 

นายวรรณชัย  จําอยู่ 
ส.อบต. หมู่  17 

 โครงการถนนคอนกรีต  หมู่  8  มีรอยแตกร้าว  ขอให้ตรวจสอบด้วยเกรงว่าจะชํารุ
มากกว่านี้ 

  เรื่องขยะถ้ามีการจัดเก็บตามระบบก็ไม่น่าจะมีปัญหา  แต่ปัจจุบันขยะล้นเก็บไม่ทัน        
บางคนไม่ยอมจ่ายค่าขยะแต่นําไปท้ิงกับคนอ่ืน 

  ส่วนเรื่องท่ีหาสถานที่ท้ิงขยะ หาสถานที่ได้หรือยัง อยากให้ทาง อบต.เราดําเนินการเอง  
โดยไม่ต้องอาศัยที่อ่ืน 

นายประสิทธ์ิ  ธรรมฤทธ์ิ 
ส.อบต. หมู่  8 

เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง  หมู่  8  ชํารุดช่วยซ่อมแซมด้วย 

นายองอาจ  กุมสินพันธ์ 
ส.อบต. หมู่  9 

หมู่  9  ถังขยะขาดแคลนไม่พอใช้  ขอถังขยะเพ่ิมด้วย  

นายวรรณชัย  จําอยู่ 
ส.อบต. หมู่  17 

มีชาวบ้าน  หมู่  8  นําขยะมาท้ิงบริเวณ  หมู่  17  ไม่ยอมเอาถังขยะ  ไม่อยากเสียเงิน
ค่าจัดเก็บขยะ   

เลขานุการสภาฯ ถนนคอนกรีต  หมู่  8  มีรอยแตกร้าว  ตามที่ได้สอบถามกองช่าง  ได้รับคําชี้แจงว่าเกิด
จากเมื่อเทคอนกรีตเสร็จ  ยังไม่ทันได้บ่มคอนกรีต  ปูนยังไม่เซ็ตตัว  ก็มีรถวิ่งผ่าน  
เนื่องจากไม่สามารถปิดก้ันรถไม่ให้วิ่งผ่านได้ 

นายก อบต. 
 

เรื่องปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข  ตอนนี้รถขยะของทาง อบต.ไม่เพียงพอ        
รถขยะเก่า  ต้องซ่อมบ่อย  ทําให้เก็บขยะไม่ทัน  ต้องขออภัยด้วย  ช่วงเทศกาลขยะเยอะ
มาก  ทําให้เก็บไม่ทัน  มีขยะตกค้าง 

 เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่  จะทําป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะไปติดบริเวณท่ีมีปัญหา  
เรื่องซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง  ตอนนี้รถกระเช้าได้ซ่อมเสร็จแล้ว  จะทยอยดําเนินการซ่อมให้  
เรื่องเสียงไร้สาย  จะให้ช่างออกไปดู  และจะประสานผู้รับจ้างที่ติดตั้งมาแก้ไขให้  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใด  มีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมปิดประชุม   

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
         ผูจ้ดรายงานการประชุม  
      ณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว  
           (นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว) 
            เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  
 

      ยรรยงค์  จันแวว  
      (นายยรรยง   จันแวว)  
           ประธานสภา  อบต.เมืองเก่า 
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  วรรณชัย  จําอยู่      บุญส่ง  สารามา 
        (นายวรรณชัย  จําอยู่)            (นายบุญส่ง สารามา)  

สมาชิกสภา  อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  17   สมาชิกสภา  อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  16  
 
 
 

    ไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม  
    (นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม)  
   สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 


