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(-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2562(ครั้งที่  1/2562) 

วันที่  22กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

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

 

1. นางศิริลักษณ์  เฟ่ืองจรัส รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
2. นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า 
3. นายสังเวียน  อนุกิจ ส.อบต. หมู่ที่  1 
4. นายนที  สิงห์ทอง ส.อบต. หมู่ที่  2 
5. นายชูเกียรติ  ดวงจรัส ส.อบต. หมู่ที่  3 
6. นายดุสิต เติมวิเศษ ส.อบต. หมู่ที่  3 
7. นางไพวรรณ์  อินทร์จ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่  4 
8. นายทุเรียน  อนุกิจ ส.อบต. หมู่ที่  5 
9. นายแก้ว  พิมเสน ส.อบต. หมู่ที่  6 

10. นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม ส.อบต. หมู่ที่  6 
11. นายสัญญา  นามบุญเรือง ส.อบต. หมู่ที่  7 
12. นายสมศักดิ์  เคนกุล ส.อบต. หมู่ที่  8 
13. นายองอาจ  กุมสินพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่  9 
14. นายศักดิ์ชาย  เคนดอก ส.อบต. หมู่ที่  9 
15. นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย ส.อบต. หมู่ที่  10 
16. นายอุรา  นามเสนา ส.อบต. หมู่ที่  10 
17. นายบัวไข  แย้มสรวล ส.อบต. หมู่ที่  12 
18. นายประกาศ  คุณยงค์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
19. นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
20. นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
21. นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
22. นายเอกลักษณ์  ด าค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
23. นายบุญส่ง  สารามา ส.อบต. หมู่ที่  16 
24. นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
25. นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
26. นางดาวรรณ์  จ าปาแสน ส.อบต. หมู่ที่  17 
27. นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่  18 
28. นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
29. นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
30. นายสุรินทร์  แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
31. นายวิเชียร  ปฏิสา ส.อบต. หมู่ที่  22 
32. นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายยรรยงค์  จันแวว ประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
2. นางสนธยา  ขวัญใจ ส.อบต. หมู่ที่  5 
3. นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  8 
4. นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  12 
5. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
6. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
7. นายชโลม ท าเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่  21 

 
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. นายอ าพร  จวงสอน ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส 
รองประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2562ครั้งที่  1/2562 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
ประธานสภาฯ 

กองคลังได้ก าหนดออกเก็บภาษีนอกสถานที่  นอกเวลาราชการ  ซึ่งได้แจกหนังสือ
พร้อมตารางก าหนดการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้สมาชิกฯ  ทุกท่านแล้ว  จึงขอให้
สมาชิกฯ  ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่าน  มาช าระภาษี
ตามตารางก าหนดดังกล่าวด้วย 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
 

นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต. ม. 6 

กรณีท่ีดินมีการแบ่งแยกแล้วจะต้องท าอย่างไร 

  
เลขานุการสภาฯ กรณีท่ีดินมีการแบ่งแยกให้น าเอกสารโฉนดที่ดินที่มีการแบ่งแยกมายื่นเพื่อถอดน าใหม่

ให้ถูกต้อง 
 1.2  ส่งรายชื่อประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 
เลขานุภารสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกฯ  ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งรายชื่อประชาคมหมู่บ้านเพ่ือร่วม

เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประชุมประชาคมหมู่บ้านคัดเลือก  จ านวน  4  คน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จ านวน  2  คน  และคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  2  คน  ส่งให้กองคลัง 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 

2561  ครั้งที่  8/2561เมื่อวันที่  27ธันวาคม  2561 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ  
สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่  2  
ประจ าปี  2561 ครั้งที่  8/2561เมื่อวันที่  27ธันวาคม  2561โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562 
นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. ม. 16 

เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2561  จ านวน  4  สมัย  คือ   
สมัยแรก  วันที่  10 – 24  ก.พ. 2562 
สมัยที่  2 วันที่  10 – 24  พ.ค. 2562 
สมัยที่  3 วันที่  10 – 24  ส.ค. 2562 
สมัยที่  4 วันที่  10 – 24  พ.ย. 2562 

ประธานสภาฯ 
 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  จะขอมติ 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  2561  จ านวน  4  สมัย 
ตามท่ีท่าน  ส.อบต.บุญส่ง  สารามา  เสนอ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเอกฉันท์ 
 
 
 

 4.2  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563   
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ  เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2562 

 

นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต ม. 16 

เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563  ระหว่างวันที่  10 – 24  
กุมภาพันธ์  2563 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี จะขอมติ 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563  
ระหว่างวันที่  10 – 24  กุมภาพันธ์  2563  โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

 
ประธานสภาฯ 

4.3  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี  2562 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี  2562  จะด าเนินการโดยการอุดหนุน 
ให้สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า  เพ่ือด าเนินการจัดงาน  โดยให้สมาชิกฯ  ทุกท่าน
ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดงานฯ     
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นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. ม. 16 

ตามท่ีทาง  อบต.  ได้อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่าด าเนินการ  จึงขอเสนอให้
ทางสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า  จัดเป็นรายหมู่บ้านเหมือนทุกปี 
 

นายบัวไข  แย้มสรวล 
ส.อบต. ม. 16 

ขอเสนอให้จัดเป็นรายหมู่บ้านเหมือนเดิม 

ประธานสภาฯ 
 

ขอให้ทางหมู่บ้านเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จาก
ทางสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า 
 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต. ม. 5 

ให้ส่งโครงการที่ไหน  กับใคร 

ประธานสภาฯ ให้ส่งโครงการที่คุณสุขพรรษา เลขานุการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า ที่  อบต.เมืองเก่า   
โดยก าหนดส่งภายในวันที่  15  มีนาคม  2562 
 

นายก อบต. การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  ตอนนี้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า  
ด าเนินการ  ขอเสนอแนะให้สมาชิกฯ  กับทางสภาวัฒนธรรม  พูดคุยกันในเรื่อง
รายละเอียดการด าเนินการ  เพ่ือไม่ให้ผิดระเบียบทางราชการ 
 

ประธานสภาฯ ขอนัดประชุม  เรื่อง  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  
หลังจากการประชุมประจ าเดือน  โดยเชิญสมาชิกฯ  ผู้ใหญ่บ้าน  และคณะกรรมการ 
สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองเก่า 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
ไม่มี 

  
ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่   
นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. ม.6 

สอบถามเรื่องการศึกษาดูงาน  มีรายละเอียดก าหนดการอย่างไร  

นายบุญนาค   ภูริกวินเลิศ  
ส.อบต. ม. 14 

เสียงตามสายของหมู่  14  ช ารุด  ขอให้ซ่อมให้ด้วย 

นายก  อบต. 
 

เรื่องการศึกษาดูงาน  ถ้าเป็นการศึกษาดูงานแล้วน าความรู้กลับมาใช้ประโยชน์  ก็เห็น
ด้วย  ซึ่งครั้งนี้ต้องวางรูปแบบการศึกษาดูงานให้เหมาะสม  เพราะไม่อยากให้มีการ
กล่าวหาว่าเป็นการไปเที่ยว  ซึ่งผมจะพิจารณาอีกครั้ง 
เรื่องเสียงตามสายถ้าช ารุดก็ท าค าร้องแจ้งมา  จะแก้ไขให้ 
 

นายบุญส่ง  สารามา 
ส.อบต. ม. 16 

ส าหรับเรื่องศึกษาดูงานผมมองว่าเป็นการเพ่ิมพูนความรู้  โดยจะน าความรู้ที่ได้ศึกษาดู
งานมาใช้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละคน  ส่วนเรื่องเสียงไร้สายหมู่  
16  ช ารุดเสียงไม่ชัดเจน 
 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. ม.6 

เรื่องการศึกษาดูงาน  ที่ผ่านมาเราได้ไปศึกษาดูงานในเรื่องจัดการขยะ  จากหลาย ๆ ที่  
และหลายวิธีการ  เช่น  การฝังกลบ  การเผา  การคัดแยกขยะ  และเรื่องอ่ืน ๆ  เช่น   
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีที่ได้รับรางวัล  โดยบางโครงการทาง  อบต.  เราสามารถ
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ด าเนินการได้  เช่น  เตาเผาขยะ  แต่ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ   
ซึ่งช่วงแรกจะด าเนินการที่หมู่  14  ซึ่งตอนนี้เขาปลูกป่าไปแล้ว  ส่วนจุดบ้านม่วง  หมู่  
7 ก็มีคนคัดค้าน  จึงขอเสนอให้ด าเนินการก าหนดจุดที่สาธารณประโยชน์ด าเนินการเลย  
และขอสรุปว่าการศึกษาดูงานเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับสมาชิกฯ 
 

นายอุรา  นามเสนา 
ส.อบต. ม. 10 

ขอหารือเรื่องรางระบายน้ าหมู่  10  ยังไม่ได้ด าเนินการ  จะท าในช่วงไหนครับ  เรื่องเสียง
ไร้สายก็ไม่ชัดเจน 

 

นายวรรณชัย  จ าอยู่ 
ส.อบต. ม. 17 

สอบถามโครงการตามข้อบัญญัติประจ าปี  2561  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่  17  
ตอนนี้  ด าเนินการถึงไหน  อย่างไร 
 

นายก  อบต. 
 

เรื่องศึกษาดูงานผมไม่ได้ปฏิเสธ  เพียงแต่อยากให้เสนอรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ   
เรื่องเสียงไร้สายจะด าเนินการให้ 
 
เรื่องขยะชุมชนเป็นปัญหาหลัก  ซึ่งตอนนี้ก าลังเตรียมโครงการฯ  ที่จะปรับแผน   
เพ่ือบริหารจัดการขยะ   
เรื่องโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  ตอนนี้ติดขัดในเรื่องต้องมีวิศวกรรับรองแบบแปลน   
จึงจะด าเนินการก่อสร้างได้  ซึ่งตอนนี้ก าลังติดต่อวิศกรอยู่   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
          
      ณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าวผู้จดรายงานการประชุม  
     (นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว) 
     เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า  

      ยรรยงค์  จันแวว  
      (นายยรรยง ค์   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 


