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 (-ส าเนา-) 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2560  (ครั้งที่  4/2560) 
วันที่  24  สิงหาคม  2560  เวลา 09.30  น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายยรรยง  จันแวว ประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
2. นางศิริลักษณ์  เฟ่ืองจรัส รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า 
3. นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า 
4. นายสังเวียน  อนุกิจ ส.อบต. หมู่ที่  1 
5. นายชูเกียรติ  ดวงจรัส ส.อบต. หมู่ที่  3 
6. นายดุสิต เ ติมวิเศษ ส.อบต. หมู่ที่  3 
7. นางไพวรรณ์  อินทร์จ านงค์ ส.อบต. หมู่ที่  4 
8. นายทุเรียน  อนุกิจ ส.อบต. หมู่ที่  5 
9. นางสนธยา  ขวัญใจ ส.อบต. หมู่ที่  5 

10. นายแก้ว  พิมเสน ส.อบต. หมู่ที่  6 
11. นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 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. นายศักดิ์ชาย  เคนดอก ส.อบต. หมู่ที่  9 
16. นายองอาจ  กุมสินพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่  9 
17. นายอุรา  นามเสนา ส.อบต. หมู่ที่  10 
18. นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย ส.อบต. หมู่ที่  10 
19. นายบัวไข  แย้มสรวล ส.อบต. หมู่ที่  12 
20. นายประกาศ  คุณยงค์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
21. นางปริณาห์ธัญ  บริบูรณ์ทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที่  13 
22. ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 
23. นายบุญนาค  ภูริกวินเลิศ ส.อบต. หมู่ที่  14 
24. นายค าปน  พรมมี ส.อบต. หมู่ที่  15 
25. นายเอกลักษณ์  ด าค า ส.อบต. หมู่ที่  15 
26. นายบุญส่ง  สารามา ส.อบต. หมู่ที่  16 
27. นายสมชาย  วงษ์ลักษมี ส.อบต. หมู่ที่  16 
28. นายวรรณชัย  จ าอยู่ ส.อบต. หมู่ที่  17 
29. นางดาวรรณ์  จ าปาแสน ส.อบต. หมู่ที่  17 
30. นางสิรินยา  กองจันดา ส.อบต. หมู่ที่  18 
31. นายสมชาย  ลันวงษา ส.อบต. หมู่ที่  18 
32. นางสะวัง  กิจดี ส.อบต. หมู่ที่  19 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนที  สิงห์ทอง ส.อบต. หมู่ที่  2 
2. นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่  12 
3. 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. นายละออง  ภาค า ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 
6. นายสุบิน  พันช านาญ ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 
7. นายสมบัติ  อ่อนละมูล ที่ปรึกษานายก อบต.เมืองเก่า 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
นายยรรยงค์  จันแวว 
ประธานสภาฯ 

กล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2560  ครั้งที่  4/2560 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  2560  

ครั้งที่  3/2560  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560 
มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   สมัยที่  3  
ประจ าปี  2560  ครั้งที่  3/2560  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ไม่มี 
  

33. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา ส.อบต. หมู่ที่  19 
34. นายราคิด  วงษ์มิตร ส.อบต. หมู่ที่  20 
35. นายสุรินทร์  แน่นอน ส.อบต. หมู่ที่  20 
36. นายวิเชียร  ปฏิสา ส.อบต. หมู่ที่  22 
37. นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์ ส.อบต. หมู่ที่  22 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายรายนายทวี  โล่สวัสดิ์กุล 
ประธานสภาฯ ผู้ประกอบการรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล  ทางหมู่  10  ได้มีการประชุมประชาคม

หมู่บ้านแล้ว   มีมติให้ผ่าน  เพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน  และรับปากใน
การปรับปรุงถนนเมื่อเป็นหลุมเป็นบ่อ 

นายอุรา  นามเสนา 
ส.อบต. หมู่  10 

เรื่องบ่อทรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล  การประชุมประชาคมที่ผ่านมาไม่มีการขัดแย้ง  คือ  
มีมติให้ผ่านเป็นเอกฉันท์  เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการด าเนินกิจการไม่ได้ เกิดปัญหา  
และท าตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเกิดปัญหาโดยเร็ว  เช่น  การซ่อมแซมถนน  รดน้ าถนนกัน
ฝุ่นในฤดูแล้ง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต. หมู่  5 

บ่อทรายนายทวี  ตามที่ได้ออกไปตรวจสอบเขาได้ด าเนินกิจการดูดทรายอยู่ในขอบเขต  
เป็นไปตามระเบียบที่บังคับไว้  เรื่องถนนก็มีช ารุดบ้าง  เพราะเป็นถนนลูกรัง  ในส่วน
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาอะไร 

นายค าปน  พรมมี 
ส.อบต. หมู  15 

ตามท่ีได้ออกตรวจสอบ  รายนี้ไม่มีปัญหาอะไร  เขาท าตามระเบียบทุกอย่าง  แต่ที่เลื่อน
มาพิจารณา  เพราะยังไม่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน  แต่ตอนนี้ประชาคมหมู่บ้านผ่าน
แล้ว  จึงเห็นควรให้ผ่าน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตดูดทรายรายนายทวี  โล่สวัสดิกุล 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตดูดทรายเป็นเอกฉันท์ 
  
 4.2  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561            

(วาระท่ี  2  แปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. หมู่  6 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561  ซึ่งสภาฯ  ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  
5  ท่าน  และได้ก าหนดระยะเวลารับค าเสนอขอแปรญัตติ   จนถึงวันที่  18  สิงหาคม  
2560  เวลา  15.00  น.   
ปรากฏว่า  เมื่อสิ้นสุดก าหนดระยะเวลารับค าเสนอขอแปรญัตติ  ไม่มีผู้ใดเสนอขอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุม  และมีมติ  5  
ต่อ  0  เสียง  ให้คงร่างข้อบัญญัติฯ  เดิม  โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ตามร่าง
ข้อบัญญัติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  และเสนอพร้อมรายงานและบันทึก
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติที่ส่งมาแล้วนั้น  จึงเรียนท่านประธานสภาฯ  เพ่ือ
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าพิจารณาในวาระท่ี  2  ต่อไป   
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ประธานสภาฯ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแถลงว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ  นั้น  มีผู้ใดมีข้อสงสัย
อีกหรือไม่ 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. หมู่  6 

สอบถามเรื่องรายได้ที่ทาง อบต.จัดเก็บเอง  โดยปัจจุบันมีการใช้งบประมาณจัดท าแผนที่
ภาษี  จึงควรเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่านี้  และควรด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย  เพราะมีผู้ประกอบการมากขึ้น  และ
เสนอให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมให้ถูกลงเพื่อเก็บได้มากรายขึ้น  ส่วนการจัดท าแผนที่
ภาษีท าได้แค่ไหนแล้ว  เพราะในปี  2561  ไม่เห็นตั้งงบประมาณ 

นายก อบต. เรื่องแผนที่ภาษีจะให้กองคลังชี้แจง 

ผอ.กองคลัง เรื่องการจัดท าแผนที่ภาษี  ปัจจุบันด าเนินการส ารวจได้ประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่  และ
ในปีงบประมาณหน้าจะท าเป็นการจ้างเหมาบริการ ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตอนนี้มีการจัดเก็บแต่ยังไม่ครบถ้วน  จึงต้องมีการส ารวจ
กิจการในหมู่บ้านเพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป   ส่วนการก าหนดค่าธรรมเนียม  ภาษีต่าง ๆ  
ต่อไปจะเป็นส่วนของกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมภาษีให้ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ  ดังนั้นจะขอมติ 
สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ผ่านวาระท่ี  2  (แปรญัตติ)  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  36  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
ไม่มาประชุม  3  เสียง 

  
 4.3  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561           

(วาระท่ี  3  ลงมติ) 
ประธานสภาฯ การพิจารณาในวาระท่ี  3  ไม่มีการอภิปราย  ดังนั้นผมจะขอมติ 
 สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ.2561 
เห็นชอบ  36  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
ไม่มาประชุม  3  เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่  เชิญครับ 
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นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่  3 

เรื่องการจัดการขยะเสนอให้ทาง อบต.  หาที่ทิ้งขยะเองโดยไม่ต้องไปทิ้งพ้ืนที่อ่ืน 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบต.  หมู่  5 

บ้านท้ายหนอง  หมู่  5  ได้รับความเดือดร้อนถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ  การสัญจร
ล าบากมาก  จึงขอให้ซ่อมแซมให้ด้วย 

นายองอาจ  กุมสินพันธ์ 
ส.อบต หมู่  9 

ถนนลูกรังหมู่  9  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ช่วยซ่อมแซมด้วยครับ 

นายอุรา  นามเสนา 
ส.อบต. หมู่ 10 

เสียงตามสายหมู่ 10 เสียยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ขอให้ด าเนินการให้ด้วยครับ 

นายทุเรียน  อนุกิจ 
ส.อบตง  หมู่  5 

ไฟฟ้าแสงสว่างช ารุด  1  จุด  บริเวณบ้านนายสายัน  ทาชมพู 

นายดุสิต  เติมวิเศษ 
ส.อบต. หมู่  3 

เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง  ขอติดตั้งเพ่ิมเติมได้หรือไม่  เพื่อเพ่ิมเติมแสงสว่างรายทาง 

นายสัญญา  นามบุญเรือง 
ส.อบต. หมู่  7 

เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังขาด  ตอนนี้ได้ด าเนินการจัดหาหรือยัง  สามารถซ่อมแซม       
ได้หรือยัง 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจง 

นายก  อบต. เรื่องการจัดการขยะเป็นปัญหาหนักของต าบลเรา  ซึ่งตอนนี้ก าลังดูเรื่องสถานที่  
เรื่องซ่อมแซมถนนลูกรัง  มีงบประมาณตั้งไว้แล้ว โดยแขวงการทางจะให้กากยางจ านวน  
10  รถ  ซึ่งเราจะต้องด าเนินการไปขนเอง   
เรื่องซ่อมไฟฟ้าได้จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว  โดยรายละเอียดจะให้ก่อช่างชี้แจง   

นายสุระ  ศิริพันธะ 
นายช่างโยธา 

เรื่องการซ่อมไฟฟ้า ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้ว โดยจะเริ่มด าเนินการสัปดาห์หน้า        
โดยจะเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าออกไปหมด  ส่วนบางซอยต้องรอให้การไฟฟ้าอนุญาตก่อนจึง
จะด าเนินการได้  ส่วนจุดไหนที่ต่อเติมเกินจะเกิดปัญหากับระบบออโต้   
เรื่องการขนย้ายกากยาง  จะต้องโอนงบประมาณเพ่ิม 
เรื่องเสียงตามสายที่เหลือ  คือ  หมู่  1  และหมู่  3  ตอนนี้งบประมาณหมดแล้ว  ต้อง
รองบของปี  2561   
เรื่องเสียงตามสาย  หมู่  10  ได้แก้ไขล าโพงฮอว์นแล้วครั้งหนึ่ง  จะให้ช่างออกไป
ตรวจสอบให้ 

นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม 
ส.อบต. หมู่  6 

เรื่องการเปลี่ยนโคมไฟ  ถ้าเราสามารถเปลี่ยนเองได้  ขอเสนอให้ใช้หลอด  LED            
จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับ  และแมลงจะไม่เข้าไปอยู่ในโคมไฟ 

นายสมชาย  ลันวงษา 
ส.อบต.  หมู่ 18 

ขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างของปี  2560  โครงการของหมู่  18  จะด าเนินการ
ได้เมื่อไหร่ 



6 
 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก 
 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

นายแก้ว  พิมเสน 
ส.อบต. หมู่ 6 

ทางหมู่  6  ก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างเหมือนกัน  อยากให้แก้ไขปัญหาระยะยาว  
โดยการติดตั้งระบบเปิด – ปิด อัตโนมัติโคมต่อโคม  เมื่อมีปัญหาบางโคม  จะได้ไม่ดับ
ทั้งหมด   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ขอเชิญนายกฯ  ชี้แจง 

นายก อบต. ตามท่ีช่างได้ชี้แจงแล้ว  เรื่องซ่อมถนนลูกรังน่าจะด าเนินการได้สัปดาห์หน้า                  
ได้จ านวน  10  รถ  โดยจะน ามากองไว้ที่  อบต.ก่อน  และจะส ารวจหมู่บ้านที่ได้รับ
ความเดือดร้อน  แล้วจะด าเนินการน ากากยางไปซ่อมแซมให้ 
ส าหรับหมู่  18  สอบถามว่าจะเริ่มด าเนินการโครงการก่อสร้างได้หรือไม่  ภายใน
สัปดาห์หน้า  ผู้รับจ้างจะเข้าไปด าเนินการ 
เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างจะทยอยด าเนินการ  ซ่อมแซมให้  ส่วนการเปลี่ยนระบบโคมไฟหรือ
ออโต้ จะต้องดูในเรื่องงบประมาณก่อน 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12.10  น. 
 
         ผูจ้ดรายงานการประชุม  
      ณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว  
           (นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว) 
            เลขานุการสภา   อบต.เมืองเก่า 

         ยรรยงค์  จนัแวว  
      (นายยรรยง   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  จนัทร์นิม่  
    (นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม)  
     สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า  หมู่ที่  6 


