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สมัยวิสามัญที1่ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 3 เมษายน2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
**************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – นามสกุล
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
นายสังเวียน อนุกิจ
นายนที สิงห์ทอง
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
นายดุสิต เติมวิเศษ
นางสนธยา ขวัญใจ
นายแก้ว พิมเสน
นายสัญญา นามบุญเรือง
นายสมศักดิ์ เคนกุล
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
นายองอาจ กุมสินพันธ์
นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
นายบัวไข แย้มสรวล
นายประกาศ คุณยงค์
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
นายคาปน พรมมี
นายเอกลักษณ์ ดาคา
นายสมชาย วงษ์ลักษมี
นายบุญส่ง สารามา
นายวรรณชัย จาอยู่
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
นางสิรินยา กองจันดา
นายสมชาย ลันวงษา
นางสะวัง กิจดี
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา
นายราคิด วงษ์มิตร
นายชโลม ทาเหล็ก
นายวิเชียร ปฏิสา
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายยรรยงค์ จันแวว
2. นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
3. นายทุเรียน อนุกิจ
4. นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
5. นายศักดิ์ชาย แคนดอก
6. นายอุรา นามเสนา
7. นายชัยวัฒน์ คะประสิทธิ์
8. นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
9. รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
10. นายสุรินทร์ แน่นอน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
2.
นางสาวมาลัย ดวงบุตร
3.
นายอาพร จวงสอน
4.
นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 20
นายก อบต.เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
เลขานุการนายก อบต. เมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 10. 00 น.
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ
ที่ 1ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑พ.ต.อ.มาโนช กันเกลา ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี กล่าวแนะนาตัว
หลังจากมารับตาแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กล่าวยินดีรับใช้และร่วมมือ
กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ซึ่งขณะนี้มีตู้ถนนทอง ซึ่งอยู่ในเขตตาบล
เมืองเก่า ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตารวจประจาอยู่ 2 นาย พร้อมแนะนาเจ้าหน้าที่ตารวจประจา
ตู้ถนนทอง ตาบลเมืองเก่า ได้แก่ 1.ดต.พัทพงษ์ แพงดี 2.ดต.ชาตรี อ่อนเชื้อ

นายก อบต.เมืองเก่า

กล่าวต้อนรับ พ.ต.อ.มาโนช กันเกลา ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรกบินทร์บุรี
1.2แจ้งให้สมาชิกฯประชาสัมพันธ์ประชาชนตรวจสอบเอกสารเรื่องการจัดเก็บภาษี
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าจัดส่งไปให้แล้วว่าข้อมูลของแต่ละท่านถูกต้อง
หรือไม่

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
/กระทู้ถาม…

3
ระเบียบวาระที่ 3
กระทู้ถาม
ไม่มี
ระเบียบวารที่ 4
เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี
ระเบียบวารที่ 5
เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 256๑
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด และ ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจาเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีความจา เป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้
จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวง
มหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือ
เงินทุนสารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นางสาวมาลัย ดวงบุตร
รองนายก อบต.เมืองเก่า

ขอชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 256๑ ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ
15,029,500 บาท เหตุผล เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนแยกเป็นกองช่าง
งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ 15,029,500 บาท
งบลงทุน
15,029,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
15,029,500 บาท
จานวน 30 โครงการ รายละเอียดโครงการให้ประธานสภาพิจารณาทีละโครงการ
/จะพิจาณา...
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ประธานสภาฯ
จะพิจารณาทีจะโครงการและขอมติทีเดียวขอให้สมาชิกดูตามทีจะโครงการ
ถ้าสมาชิกท่านใดจะอภิปรายให้อภิปรายไปทีละโครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายสุทน เย็นไทย ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 223.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 420,000.-บาท
2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า,บ่อพัก และรางระบาย
น้า หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางนวล พวงชัย ถึงบ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 50.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ
350,000.-บาท
3. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 จากโรงน้าหมู่ที่ 4 เชื่อมกับ หมู่ที่
5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร บดอัดแน่นพร้อมวางท่อ
ระบายน้า 2 จุด ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 500,000.-บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอยข้างปั๊มซัสโก้ ถึงบ้านนายเกศา สุข
สมโสภา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.
เมืองเก่า งบประมาณ 583,000.-บาท

นางสนธยา ขวัญใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายก อบต.เมืองเก่า
ประธานสภา

มติที่ประชุม

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ซอยโรงเชือด (ต่อจากเดิม) ถึงบ้าน
นางพิศวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 175.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.
เมืองเก่า งบประมาณ 426,000.-บาท
ถนนเชื่อมต่อจากโรงเชือดได้มีการปรึกษาเจ้าอาวาสแล้ว เจ้าอาวาสไม่อนุญาตเนื่องจาก
เป็นที่วัด
กรณีของหมู่ที่ 5 ถ้าเจ้าอาวาสไม่อนุญาตก็ต้องตัดออกไปถ้าสมาชิกจะโยกไปดาเนินการ
อีกเส้นอื่นก็ขอให้นาเข้าแผนพัฒนาในครั้งหลัง ขอให้พิจารณาในกรณีไปก่อน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตัดโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ซอยโรงเชือด
(ต่อจากเดิม) ถึงบ้าน นางพิศวาสขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 175.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 426,000.-บาท
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางสร้อยทอง พันชานาญ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 317,000.-บาท
/โครงการ...
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7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายสุรินทร์ หนูเล็ก ถึงบ้าน
นายทองคา ชัยสิทธิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 48.00 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้า ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 91,000.-บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายไพรัตน์ อนุพันธ์
ถึงบ้านนายอานาจ ไชยภักดี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 500.00 เมตร
บดอัดแน่นพร้อมวางท่อ 3 จุด ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ
300,000.-บาท
นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายกอบต.เมืองเก่า

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6

สาหรับโครงการนี้สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ได้ขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่จะดาเนินการไว้จึง
ขอปรึกษาทางผู้บริหารอีกครั้ง
สาหรับโครงการนี้เป็นงบการจ่ายเงินสะสม ถ้าสมาชิกยังไม่ต้องการเส้นทางที่จะ
ดาเนินการโครงการก็จะตกไป แต่ถ้ายังต้องการก็จะคงไว้ข้นอยู่กับสมาชิกร่วมกัน
พิจารณา
หมู่ที่ 6 ขอคงโครงการนี้ไว้ก่อน
9.โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมรางระบายน้าและบ่อพัก หมู่ที่ 7 ซอย
หลังโรงเรียนบรรหารวิทยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 109.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้า,บ่อพักและรางระบายน้า ความยาว 136.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 650,000.-บาท
10. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า,บ่อพัก และรางระบายน้า หมู่
ที่ 9 ซอยบ้านนายสมจิตร สาเจริญ ถึงหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 170.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า, บ่อพัก และรางระบายน้า
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 850,000.-บาท
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้านนายภิรมณ์ พรมแสง ถึงบ้าน
ส.อบต.องอาจ กุมสินพันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้า ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 486,000.-บาท
12. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 จากบ้านนางสาวแสงจันทร์ ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์ สมนึก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 100,000.-บาท
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ซอยบ้าน ส.อบต.ประกาศ คุณยงค์ (อู่
ช่างโจ) ถึงแยกซอยศูนย์ยา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้า จานวน 3 จุด ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ
384,000.-บาท
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14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ซอยบ้านนายชาญชัย ศรีทา ถึงปาก
คลองขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 155.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 388,000.-บาท
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 จากแยกถนนสายหลักไปซอยต้นโพธิ์
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 220.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 470,000.-บาท
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 จากบ้านนายแป้งหอม ชัยองอาจ ถึง
บ้านนายสมบัติ อ่อนละมูล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 217,000.-บาท
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 จากแยกศาลาประชาคมไปหมู่ที่ 13
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าจานวน 2
จุด ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 498,000.-บาท
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
ขอสอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 จากแยกศาลาประชาคมไปหมู่ที่ 13
ส.อบต.หมู่ที่ 17
จึงขอสอบถามว่าเส้นทางก่อสร้างมีการแก้ไขหรือไม่หรือมีการจัดพิมพ์เอกสารผิด
นายก อบต.เมืองเก่า
ที่สมาชิกสอบถาม ตรงบริเวณบ้านผู้ใหญ่บุญเลิศ จะเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาไป
แล้วส่วนตรงนี้เป็นโครงการใหม่เพื่อขอมติสภาเพื่อดาเนินการใหม่
18. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 18 จากบ้านนายชาญยุทธ ทองสอง ถึง
ฟาร์มไก่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,100.00 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 500,000.-บาท
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 จากบ้านนายพิทักษ์ ท้าวคา ถึงบ้าน
นายสมชาย ศรีโสภา(ต่อจากเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 250.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 457,500.-บาท
นายสมชาย ลันวงษา
ส.อบต.หมู่ที่ 18
นายก อบต.เมืองเก่า
เลขาสภา อบต.เมืองเก่า

โครงการดังกล่าวความกว้างของถนนมี 4 เมตร และ 3 เมตร ซึ่งกรณี 3 เมตร น่าจะทา
ให้การสัญจรลาบากในกรณีรถสวนทางกัน จึงขอปรึกษาให้ถนนเส้นนี้เป็น 4 เมตรตลอด
เส้นทางได้หรือไม่
ในกรณีนี้ถ้ามีการแก้ไขเป็น 4 เมตรจะได้หรือไม่ก็จะให้เลขาสภาตอบตรงนี้ว่าแก้ไขได้
หรือไม่
โครงการนี้อนุมัติในแผนเป็น 3.00 เมตร ถ้าจะมีการแก้ไขต้องแก้ที่แผนฯก่อน หรือถ้า
รอก็ตัดออกก่อนแล้วนาเข้าแผนในครั้งหน้า
/ขอคงโครงการ...
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นายสมชาย ลันวงษา
ส.อบต.หมู่ที่ 18

ขอคงโครงการดังกล่าวไว้ก่อน
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 จากบ้านผู้ช่วยมงคล สมศรี(ต่อจากเดิม) ถึง
บ้านนายชาญยุทธ ทองสอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 488,000.-บาท
21. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 20 จากบ้านนายถนอม เจาะพา ถึงบ้าน
นางปา แพงพรม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 740.00 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 500,000.-บาท
22. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 21 จากถนน 304 ข้างโรงไฟฟ้าถึงบ้านนาย
ดิเรก ชันพรมมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 500,000.-บาท
23. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า,บ่อพัก และรางระบายน้า
หมู่ที่ 22 ซอยบ้านนางสาวมณี สาพาที ถึงบ้านนายบุญยฤทธิ์ หนูแก้ว ขนาดกว้าง
2.50 เมตร ความยาว 133.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า,บ่อพัก และรางระบาย
น้า ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 726,000.-บาท

นางสุทธิดา ศักดิ์รัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 22

ขอแก้ไขจากบ้านสาวมณี สาพาทีเป็น บ้านนางสาวมณีวรรณ สาพาที
24. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 22 ซอยบ้านนายอมร เชียงม้า ถึงสามแยก
หนองปลาไหล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 500,000.-บาท
25. โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 22 จากบ้านเลียบสอง ไปเส้นบ้านแห่
ช่วงที่
1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 300.00 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 910,000.-บาท

นางสุทธิดา ศักดิ์รัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 22
นายก อบต.เมืองเก่า

ขอสอบถามเรื่องความกว้างของถนน ทั้ง 2 ช่วงซึ่งไม่เท่ากัน ขอสอบถามว่าเพราะ
เหตุใดหรือพิมพ์ผิด
ถนนเส้นดังกล่าวใช้ดินจากหนองรี รายละเอียดโครงการถูกต้องแล้ว ช่วงที่ 1 กว้าง
5 เมตรในช่วงนี้ถนนต่าจึงต้องดาเนินการในช่วงนี้ ส่วนช่วง 2 ความกว้าง 4 เมตร
26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางสายทอง ชัน
พรมมา ถึงชายทุ่ง ความยาว 252.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 950,000.-บาท
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27. โครงการปรับปรุงรางระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอยบ้าน ส.อบต. ชูเกียรติ
ถึงถนน 304 ความยาว 208.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ
900,000.-บาท
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ประธานสภาฯ

แก้ไขจากรางระบายเป็นวางท่อพร้อมรางวีระบายน้า
28.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนางทิพย์ ยาจุน
ถึงบ้านนายสมพงค์ สุนทร ความยาว 236.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 867,000.-บาท
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 จากสามแยกร้านค้า
หน้าทางรถไฟ ถึงบ้านคุณสมจิตร นึกชอบ ความยาว 152.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 581,000.-บาท
30. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 14 ซอยบ้าน ส.อบต.บุญนาค
(ต่อจากเดิม) ความยาว 33.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ
120,000.-บาท

ประธานสภาฯ

นายสมชาย ลันวงษา
ส.อบต.หมู่ที่ 18

ประธานสภา

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

จากการพิจารณา รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 30 โครงการ ตัดออก 1 โครงการ มีท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
จากโครงการที่ 19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 จากบ้านนายพิทักษ์ ท้าวคา
ถึงบ้าน นายสมชาย ศรีโสภา(ต่อจากเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว
250.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 457,500.-บาทเพื่อ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในระยะยาว เพื่อให้ขนาดความกว้างตลอด
ระยะ กว้าง 4.00 เมตร จึงขอตัดโครงการดังกล่าวไปก่อน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตัดโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 จากบ้านนายพิทักษ์
ท้าวคา ถึงบ้าน นายสมชาย ศรีโสภา(ต่อจากเดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 250.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 457,500.-บาท
โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมจานวน 28 โครงการ และไม่อนุมัติ
จานวน 2 โครงการ
/เห็นชอบ...
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มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง
5.2 ขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง
ดังนี้
1) งานบริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
รายการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ งบประมาณก่อน
โอน 0บาท จานวนเงินที่โอน 70,000 บาท งบประมาณหลังโอน 70,000 บาท
2) งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการจัดประชุมระดับตาบลเพื่อ
จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน 70 ,000 บาทจานวนเงิน
ที่โอน 70,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท
3)งานบริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรรายการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละอองงบประมาณ
ก่อนโอน 70 ,000 บาท จานวนเงินที่โอน 25,000 บาท งบประมาณหลังโอน
95,000บาท
4)งานบริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกรายการเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนราย
เดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเดือนละ 21 ,120บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 253 ,440 บาทรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คนๆละ
11,610 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 278 ,640 บาท งบประมาณก่อนโอน
324 ,456 บาท จานวนเงินที่โอน
25,000 บาท งบประมาณหลังโอน
299,456 บาท
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายการจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอย
ละออง โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง
๕.๓ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณโครงการกันเงินเหลือจ่าย
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี โครงการวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพักจาก
บ้านนายสูน นึกชอบ ถึงบ้านนายคา รักสละ หมู่ที่ 21 ตาบลเมืองเก่า
/ข้อความ...
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จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
ปลัดอบต.เมืองเก่า

ประธานสภาฯ

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนายสูน นึกชอบ ถึงบ้านนายคา
รักสละ หมู่ที่ 21 ตาบลเมืองเก่า
ข้อความเดิม
วางท่อระบายน้าคสล. ขนาด 0.80เมตร จานวน 167ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จานวน
14บ่อ ระยะทางยาว195 เมตร จากบ้านนายสูน นึกชอบถึงบ้านนายคา รักสละหมู่ที่
21 ตาบลเมืองเก่า (ตามแบบอบต.เมืองเก่า)
ข้อความใหม่
วางท่อระบายน้า คสล.จากบ้านนางยุภานวลกมล ถึงบ้านนางคา รักสละ หมู่ที่
21
ตาบลเมืองเก่า วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด 0.60 เมตรจานวน 167 ท่อนพร้อมบ่อ
พัก คสล.จานวน 14 บ่อระยะทางยาว 195เมตร (ตามแบบ อบต.เมืองเก่า)

มติที่ประชุม

มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ที่
21โปรดยกมือขึ้น

ประธานสภาฯ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ

5.4 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 256 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ข้อ ๒๙ การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่ นรายการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อม
ติดตั้งฐานคอนกรีต
รายการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีตงบประมาณ
2,200,000 บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต สาหรับ
ติดตั้งภายในเขต อบต.เมืองเก่า จานวน 12ชุดๆ ละ 12 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสาหรับติดตั้งภายในเขต
อบต.เมืองเก่า ดังนี้
1.ติดตั้งที่ อบต.เมืองเก่าจานวน 12 ตัว
2. ติดตั้งที่บ้านเหนือ หมู่ 3 จานวน 12 ตัว
3. ติดตั้งที่บ้านเลียบหมู่ 4จานวน12ตัว
4. ติดตั้งที่บ้านโนนแดงหมู่ 6 จานวน 9 ตัว
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5. ติดตั้งที่บ้านม่วงหมู่ 7 จานวน 12 ตัว
/9.ติดตัง้ ...

ประธานสภาฯ

6. ติดตั้งที่บ้านไผ่ หมู่ 8จานวน 12 ตัว
7. ติดตั้งที่บ้านถนนทองสอง หมู่ 20 จานวน 12ตัว
8. ติดตั้งที่บ้านเมืองใหม่ หมู่ 10 จานวน 12 ตัว
9. ติดตั้งที่บ้านโคกหอมหมู่ 12 จานวน 6 ตัว
10. ติดตั้งที่บ้านหนองกุลา หมู่ 13 จานวน 9ตัว
11. ติดตั้งที่บ้านท่าข่อยหมู่ 14 จานวน 9 ตัว
12. ติดตั้งที่บ้านวังห้างหมู่ 15 จานวน 6 ตัว
13. ติดตั้งที่บ้านโนนคูณหมู่ 17 จานวน 9 ตัว
14. ติดตั้งที่บ้านเลียบสอง หมู่ 22 จานวน 12ตัว

มติที่ประชุม

มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้งสาหรับติดตั้งภายในเขตอบต.เมืองเก่า โปรดยกมือขึ้น

ประธานสภาฯ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ

5.5 ขอความเห็นชอบแก้ไขงบจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้าคสล. หมู่ที่ 21

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 ไปแล้วนั้น
โครงการวางท่อระบายน้า คสล.จากบ้านนายสูน นึกชอบ ถึงบ้านนางคา รักสละ หมู่ที่
21 ตาบลเมืองเก่า ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00เมตร พร้อมวางบ่อพัก
คสล.งบประมาณ 448,000 บาท
เมื่อช่างดาเนินการสารวจแล้วปรากฏว่าขนาดท่อต้องลดลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
จึงแก้ไขเป็น ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00เมตร

มติที่ประชุม

มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไขงบจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2562โครงการวางท่อ
ระบายน้า คสล. หมู่ที่ 21 โปรดยกมือขึ้น

ระเบียบวาระที่ 6

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 28 เสียง

นางสุทธิดา ศักดิ์รัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 22

เรื่องอื่นๆ
ขอแจ้งเรื่องเสียงไร้สายไม่ดังบริเวณหมู่ที่ 22
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นายวรรณชัย จาอยู่
ส.อบต.หมู่ที่ 17

นายก อบต.เมืองเก่า

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ

/บันทึกการ...
ขอแจ้ง บันทึกการออกตรวจบ่อทราย ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่ากรณีมีผู้แจ้งว่ามีการลักลอบขุดทรายออกจากพื้นที่โดยไม่ได้
รับอนุญาตสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับ
การประสานจากนางศิริลักษณ์ เ ฟื่องจรัส รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองเก่า ว่ามีผู้แจ้งว่ามีการลักลอบขุดทรายและขนทรายออกจากบริเวณบ่อทรายลูกโอ๋
ของนางสายใจ จันทร์สิวานนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 โดยทางองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองเก่า มิได้อนุ ญาตให้บุคคลใดบุค คลหนึ่งทากิจการเกี่ยวกับการดูดทราบและขุด
ทราย และให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ออกไปตรวจสอบและเมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2563 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ที่ประกอบด้วย
1. นายทุเรียนอนุกิจ
2. นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
3. นายดุสิตเติมวิเศษ
4. นายวรรณชัย จาอยู่
5. นายบุญส่ง สารามา กรรมการร่วม
พร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า 2 ท่าน คือ
1. นายบุญจันทร์ จารัตน์ นายช่างโยธา
2. นายประสิทธิ์ อินริแสง นิติกร
ได้เข้าไปยังบ่อทรายลูกโอ๋ เวลาประมาณ 10 .00 น. โดยไม่พบเครื่องจักร พบเพียง
บริเวณขอบแควโขมง ที่เป็นบ่อทรายลูกโอ๋ของนางสายใจ จันทร์สิวานนท์ มีการปรับ
พื้นที่ และทาบ่อคล้ายบ่อน้าเสีย ซึ่งทางคณะกรรมการสันนิฐานว่า น่ าจะมีการขุดทราย
จริง แต่ผู้ประกอบการน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จึงได้ขน
เครื่องจักรออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้ว คณะกรรมการจึงได้บันทึกภาพไว้ เพื่อเป็น
หลักฐานในการออกตรวจสอบหลังจากนั้นคณะกรรมการฯได้ทาการตรว จสอบบ่อทราย
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และได้พบรถแบคโฮที่ใช้สาหรับขุดทรายจอดอยู่ ทราบภายหลังว่า
เป็นรถของ นายบุญฤทธิ์ หนูแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 22 บ้านเลียบ ตาบลเมืองเก่าทางด้าน
นายบุญฤทธิ์ หนูแก้ว ได้แจ้งกับทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมๆ ว่ารถเสียใช้งานไม่ได้
แต่ยังไม่ได้นาออกไปซ่อม จึงจอดอยู่ที่บ่อทรายทางคณะกรรมการจึงบันทึกภาพไว้เป็น
หลักฐานในการออกตรวจสอบมาด้วยแล้ว
โดยครั้งต่อไปจะนะเสนอต่อสภาต่อไป
เรื่องเสียงไร้สายก็จะแจ้งให้ผู้ประกอบการดาเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ออกตรวจสอบบ่อทรายเนื่องจากมีการรับแจ้งมาว่ามี
การลักลอบขุดทราย การขุดทรายต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้อง เมื่อคณะกรรมการไป
ตรวจสอบกรณีของ นางสายใจ จันทร์สิวานนท์ ก็ไม่พบเครื่องจักร แต่กรณีของ
นายบุญฤทธิ์ หนูแก้วนั้นได้มีการขออนุญาตแล้วและเป็นการขุดในที่มีโฉนดของตนเอง
เรื่องเสียงไร้สายได้ประสานผู้ประกอบการต้องใช้ช่างที่เฉพาะ แต่ขณะนี้รับแจ้งว่าถูกกัก
ตัวเนื่องจากมีภาวะไข้สูงจึงต้องรอระยะเวลาให้สถานการณ์Covid-19ดีขึ้นก่อน
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/ขอแจ้งเพิ่ม...
ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการจัดเก็บภาษีให้สมาชิกประชาสัมพันธ์แก่ชาวบ้านว่าช่วงนี้ยังไม่มี
การจัดเก็บภาษีแต่จะมีหนังสือจาก อบต.เมืองเก่าแจ้งให้ประชาชนตรวจสอบทรัพย์สิน
ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ประสานมาที่ อบต.เมืองเก่า ส่วนการจัดเก็บ
ภาษีจะมีการแจ้งอีกครั้ง

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต.หมู่ที่ 6
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ
นางสิรินยา กองจันดา
ส.อบต.หมู่ที่ 18
นายดุสิต เติมวิเศษ
ส.อบต.หมู่ที่ 3

เรื่องการแจกหน้ากากอนามัย ขณะนี้ก็ดาเนินการอยู่ก็จะมีการแจกจ่ายออกไปใน
แต่ละหมู่และทาง อบต.เมืองเก่าจะดาเนินฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงต่างๆที่
ประชาชนรวมกลุ่มกันมากๆ โดยให้แต่ละหมู่แจ้งว่าจะให้ดาเนินการฉีดพ่นบริเวณไหน
บ้างเช่น วัด ศาลาประชาคม ร้านค้า
ขอสอบถามเรื่องหน้ากากอนามัยว่าแจกวันไหนโดยให้ทาง อบต.เมืองเก่า แจ้งข้อมูล
ล่วงหน้า และจานวนที่แจกเท่าไร
และขอสอบถามที่ดินนอกโฉนดต้องแจ้งข้อมูลแก่อบต.เมืองเก่าไว้ด้วยหรือไม่
กรณีที่หัวไร่ปลายนา ก็จะมีการออกสารวจเช่นกันแต่จะหลังจากที่กรณีที่มีเอกสารสิทธิ์
เสร็จเรียบร้อยก่อน
ขอประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกขณะนี้ศูนย์โตโยต้าทุกแห่งมีบริการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัส
โคโรนา COVID-19 ฟรีทุกศูนย์
ขอให้ตรวจสอบที่บริเวณหนองปลาไหลเผือกกรณีมีการบุกรุกที่สาธารณะด้วย

นายก อบต.เมืองเก่า
ประธานสภาฯ

ทางอบต.เมืองเก่า ก็จะได้ดาเนินการตรวจสอบถ้ามีการบุกรุกที่สาธารณะที่จะต้อง
ดาเนินการตามกฏหมาย
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสมผู้จดรายงานการประชุม
( สุมิตร เงินโสม )
เลขานุการสภาอบต.เมืองเก่า
ศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
(นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
ประธานสภา อบต.เมืองเก่า
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วรรณชัย จาอยู่รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
(นายวรรณชัย จาอยู่) (
พรเทพ จันทราสินธุ์)
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 17 สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่าหมู่ที่ 14
ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
(นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6

