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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
***********************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
2
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
3
นายสังเวียน อนุกิจ
4
นายนที สิงห์ทอง
5
นายดุสิต เติมวิเศษ
6
นางไพวรรณ อินทร์จานงค์
7
นายทุเรียน อนุกิจ
8
นางสนธยา ขวัญใจ
9
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
10
นายแก้ว พิมเสน
11
นายสมศักดิ์ เคนกุล
12
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
13
นายองอาจ กุมสินพันธ์
14
นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
15
นายชัยวัฒน์ คะประสิทธิ์
16
นายบัวไข แย้มสรวล
17
นายประกาศ คุณยงค์
18
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
19
นายคาปน พรมมี
20
นายเอกลักษณ์ ดาคา
21
นายบุญส่ง สารามา
22
นายสมชาย วงษ์ลักษมี
23
นายวรรณชัย จาอยู่
24
นางดาวรรณ์ จาปาแสน
25
นางสิรินยา กองจันดา
26
นางสะวัง กิจดี
27
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลา
28
นายราคิด วงษ์มิตร
29
นายสุรินทร์ แน่นอน
30
นายชโลม ทาเหล็ก
31
นายวิเชียร ปฏิสา
ผู้ไม่มาประชุม

ตาแหน่ง
รองประธานสภา อบต.เมืองเก่า
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
ส.อบต. หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 8
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 12
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 15
ส.อบต. หมู่ที่ 15
ส.อบต. หมู่ที่ 16
ส.อบต. หมู่ที่ 16
ส.อบต. หมู่ที่ 17
ส.อบต. หมู่ที่ 17
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 19
ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 20
ส.อบต. หมู่ที่ 21
ส.อบต. หมู่ที่ 22
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1. นายยรรยงค์ จันแวว
2. นายชูเกียรติ ดวงจรัส
3. นายสัญญา นามบุญเรือง
4. นายศักดิ์ชาย แคนดอก
5. นายอุรา นามเสนา
6. นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
7. รต.พรเทพ จันทราสินธุ์
8. นายสมชาย ลันวงษา
9. นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
2. นางสาวมาลัย ดวงบุตร
3. นายอาพร จวงสอน
4. นายสมบัติ อ่อนละมูล

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
ส.อบต. หมู่ที่ 13
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ส.อบต. หมู่ที่ 22
นายก อบต.เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
รองนายก อบต. เมืองเก่า
ที่ปรึกษา นายก อบต. เมืองเก่า

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้ งเรื่ องการติดตามและเฝู าระวังเพื่อสังเกตอาการบุคคลที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศตามมาตรการการปูองกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ก็ขอให้สมาชิกตรวจสอบบุคคลที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแจ้งประสานกับ
ทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อดาเนินการตามมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.2 ขอเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุม โดยจะเพิ่มในระเบียบวาระ ที่ 5.4 เรื่องขอ
ความเห็นชอบแก้ไขคาชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาด ปี 2562 ครั้งที่ 1
เนื่องจากทางกองช่างตรวจพบความผิดพลาดจึงต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ สมัยสามัญ สมัย 3 (ครั้งที่ 1 /2563) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖3
ขอเชิญสมาชิกตรวจวาระประชุม
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จานวน 29 เสียง
/กระทู้ถาม....

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
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มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่
ไม่มี
ระเบียบวารที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวารที่ 5
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขอความเห็นชอบการจัดทาบริการสาธารณะโครงการกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
เป็นพลังงานไฟฟูาร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ บริเวณศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บ้านดงยาง หมู่ที่ 7 ตาบลโนนห้อม ในอัตราตันละ 375
บาท ตามหนังสืออาเภอกบินทร์บุรี ที่ ปจ 0023.7/1033 ลงวันที่ 2 กันยายน
2563
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต.เมืองเก่า

เนื่องด้วยจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสือแจ้งมายังองค์กรปกส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อเป็นการเตรียมการที่จะนาขยะไปผลิต
เป็นพลังงานไฟฟูาในอนาคต ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกเพื่อสารวจก่อน ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการในเร็วๆนี้

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

อยากให้พิจารณาเรื่องราคา เรื่องระยะทางที่ต้องเดินทางไปทิ้ง เพราะจะเกี่ยวเนื่องไป
ถึงในข้อ 5.2 ที่จะนาไปทิ้งที่เทศบาลเมืองหนองกี่ ซึ่งอยากให้พิจารณาก่อน เนื่องจาก
ถ้านาขยะทิ้งที่เทศบาลเมืองหนองกีค่ ่าใช้จ่ายจะถูกกว่าทั้งราคาต่อตันและระยะทาง

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมูที่ 16

สอบถามกรณีขยะในข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 ขยะเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ โดยคิดว่า
น่าจะเป็นคนละชนิด

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยในข้อ 5.1 เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟูา
จากพลังงานขยะ บริเวณตาบลโนนห้อม โดยทางจังหวัดจะมีจุดรับขยะในอาเภอ
กบินทร์บุรี จะทิ้งรวมในเขต อบต.กบินทร์ ซึ่งขณะนี้เป็นการขอทากิจการนอกเขตจึง
ต้องมีการขอมติจากสภาก่อน ซึ่งเป็นสารวจข้อมูลและความเห็นเบื้องต้นก่อนโดยเป็น
การเตรียมการไว้ในอนาคต

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจัดทาบริการสาธารณะโครงการกาจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิต
เป็นพลังงานไฟฟูาร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โปรดยกมือขึ้น
/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 25 เสียง
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ไม่เห็นชอบ 4 เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ

5.2 ขอความเห็นชอบนาขยะมูลฝอยไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองหนองกี่ ใน
อัตราตันละ 300 บาท ซึ่งเทศบาลเมืองหนองกี่ ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง
หนองกี่ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73
ขอเชิญฝุายบริหารชี้แจง

นายก อบต.เมืองเก่า

จากการที่เราไม่มีบ่อขยะ และได้ไปขอทิ้งที่บ่อขยะของ อบต.กบินทร์อยู่ในขณะนี้ซึ่ง
ทางอบต.กบินทร์ก็จะมีการแจ้งไม่ให้เรานาขยะไปทิ้งเนื่องจากบ่อขยะเต็ม จึงได้มีการ
มอบหมายให้ปลัดสุมิตร เงินโสม และทางกองสาธารณสุขประสานทาง เทศบาลเมือง
หนองกี่เพื่อนาขยะไปทิ้ง โดยทาง เทศบาลเมืองหนองกี่ได้มีการตอบรับกลับมาแล้วใน
อัตราตันละ 300 บาท โดยจะเริ่มนาไปทิ้ง 1 ตุลาคม 2563 นี้

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบน าขยะมู ล ฝอยไปทิ้ ง ที่ บ่ อ ขยะของเทศบาลเมื อ งหนองกี่
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเอกฉันท์ 28 เสียง

ประธานสภาฯ

5.3 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (วาระที่ ๑ รับหลักการ) เพื่อให้สภาเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๓ วิ ธี ก ารจั ด ท างบประมาณ ข้ อ ๒๕
ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๔๕ วรรค ๓
ขอเชิญผู้บริหารแถลงข้อบัญญัติ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะบริห ารขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเมืองเก่า จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าจึงขอ
ชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดาเนินการ ในปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
นางสาวมาลัย ดวงบุตร 1. สถานะการคลัง
รองนายก อบต.เมืองเก่า 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
นายก อบต.เมืองเก่า

/ในปี...
ในปึงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วน

5
ท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 105,657,894.48 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 38,396,614.56 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 29,635,161.78 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน
2 โครงการ รวม 651,000.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 43 โครงการ
รวม 11,137,025.28 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จานวน 69,327,549.45 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร จานวน 368,654.79 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน 385,316.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน 825,783.68 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 31,200.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน จานวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จานวน 31,722,810.56 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 35,993,784.32 บาท
(2) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 1,760,506.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 52,677,594.43 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 21,574,300.00 บาท
งบบุคลากร จานวน 15,747,106.00 บาท
งบดาเนินงาน จานวน 10,437,245.93 บาท
งบลงทุน
จานวน 2,254,024.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น จานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จานวน 2,664,918.00 บาท
(4) รายจ่ า ยที่ จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให้ โ ดยระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ านวน
106,444.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 2,880,640.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จานวน 0.00 บาท
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ประมาณการปี 2564 650,000.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการปี2564 395,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ประมาณการปี 2564 800,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประมาณการปี 2564 25,000.00
บาท
หมวดรายได้จากทุน
ประมาณการปี 2564 0.00
บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง
ประมาณการปี 2564 1,870,000.00 บาท
/รายได้ท…ี่
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6
หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการปี 2564 37,330,000.00 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณการปี 2564 37,330,000.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการปี 2564 36,800,000.00 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณการปี 2564 36,800,000.00 บาท
รวม ประมาณการปี 2564 76,000,000.00
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
ประมาณการปี 2564 24,367,620.00 บาท
งบบุคลากร
ประมาณการปี 2564 22,006,840.00 บาท
งบดาเนินงาน
ประมาณการปี 2564 17,886,840.00 บาท
งบลงทุน
ประมาณการปี 2564 7,878,700.00
บาท
งบเงินอุดหนุน ประมาณการปี 2564 3,860,000.00
บาท
รวมจ่ายจากงบประมาณ ประมาณการปี 2564 76,000,000.00 บาท
รวม
ประมาณการปี 2564 76,000,000.0 บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปึงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
23,154,240 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
280,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
9,253,540 บาท
แผนงานสาธารณสุข
4,606,600 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
300,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
7,603,000 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,580,000 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,525,000 บาท
แผนงานการเกษตร
230,000 บาท
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
24,367,620 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
76,000,000 บาท
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง สารามา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
/นายบุญส่ง...
สอบถามโครงการต่อเติมอาคารที่ทาการ อบต.เมืองเก่า 4,200,000 บาท หน้าที่

7
ส.อบต.หมูที่ 16

139/146 ขอทราบรายละเอียดว่าเป็นโครงการต่อเติมตรงส่วนไหน

เป็ น การต่อเติ มอาคารจากด้านหลั งอาคารส านักงานเพื่อทาเป็นที่ท าการของงาน
นายอัมพร จวงสอน
รองนายกอบต.เมืองเก่า ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

ขอสอบถามโครงการติ ด ตั้ ง ไฟส่ อ งสว่ า งรายทางแบบพลั ง านแสงอาทิ ต ย์ หน้ า ที่
121/146 สอบถามว่าเป็นการติดตั้งในที่ทาการสานั กงานหรือติดตั้งตามหมู่บ้าน
เนื่องจากหมู่ที่ 6 เคยทาโครงการไว้
สอบถามโครงการเมืองเก่าสะอาดหน้า 129/146 ค่าจ้างเหมางบประมาณเพิ่มขึ้นอีก
1 เท่าเป็น 600,000 บาท ขอให้ชี้แจงว่าดาเนินการเพิ่มเติมอย่างไร
และแผนงานสาธารณสุข โครงการต่างๆเน้นไปที่โครงการ สุนัขแมว มากเกินไป อยาก
ให้เน้นมาที่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเพื่อการปูองกัน กาจัดยุงลาย สาเหตุ
ของโรคไข้เลือดออก อยากให้มีการฉีดพ่นหมอกควันให้บ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากที่ปฏิบัติ
อยู่ครั้งเดียวอาจไม่พอเพียง

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

ที่ดูจากร่างข้อบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการน้อยเกินไป

นายก อบต.เมืองเก่า

จากที่ส มาชิกได้อภิปรายในเรื่องงบประมาณ ของแผนงานสาธารณะสุข เนื่องจาก
โครงการสุ นั ขแมวเป็นโครงการตามพระราชด าริ เราต้อ งมีก ารให้ ค วามส าคั ญใน
โครงการเหล่านี้ ส่วนเรื่องไข้เลือดออกมีการเตรียมการปูองกันไว้แล้ว
ส่วนเรื่องไฟแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะมีโครงการนาล่องก่อนเผื่อเพื่อด๔
คุณภาพของพลังงานจากแสงโซลาร์เชลล์
โครงการท าความสะอาด ก็ จ ะมี ก ารเพิ่ ม ให้ มี ก ารตั ด กิ่ ง ไม้ ต่ า งๆด้ ว ยเพื่ อ ปู อ งกั น
อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ไม่ใช่ทาความสะอาดเพียงอย่างเดียว
เรื่องโครงการพื้นฐาน โครงการที่เรากันเงินไว้ อีกกว่า 40 โครงการ ซึ่งตรงนั้นเราให้
ความสาคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน และยังมีเงินเหลือจ่ายกรณีมีเหตุจาเป็น ในปี 2564
มีการตั้งงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานน้อย แต่เรายังมีการดาเนินการโครงการต่างๆที่
ค้างอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมูที่ 16

โครงการทาความสะอาด ปัจจุบันยั งไม่ทั่วถึงส่วนมากมีการดาเนินการแค่ตามซอย
ใหญ่ๆ ซอยเล็ กๆจะไม่ ได้ดาเนินการ ขอฝากว่าเมื่องบประมาณเพิ่ม ขึ้นมาก็ขอให้
คุณภาพของงานดีขึ้นตามด้วย

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

สอบถามด้ า นงานสาธารณสุ ข หน้ า 84 มี ก ารตั้ ง ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง ตั้ ง
งบประมาณไว้ 1,620,000 ไว้สูงเนื่องจากอะไร ขณะนี้มีจานวนพนักงานเท่าไรหรือ
มีการตั้งไว้เพื่อรับพนักงานเพิ่ม
สอบถามโครงการอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียน จานวน 2,200,000, บาท ไม่มี
การกาหนดจานวนนักเรียนว่ากี่ราย เนื่องจากสาเหตุใด
/จะมอบ...
จะมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าเป็นผู้ตอบ

นายก อบต.เมืองเก่า

8
จ.ส.อ สุมิตร เงินโสม
ปลัด อบต.เมืองเก่า

เรื่องการตั้งค่าตอบแทนของพนักงานจ้างของกองสาธารณสุข เนื่องจากขณะนี้มีการ
โอนพนั กงานเก็บ ขยะและคนขั บรถขยะมาจากกองช่ า งมาสั ง กั ดกองสาธารณสุ ข
จึงต้องมีการตั้งค่าตอบแทนไว้
เรื่องโครงการอาหารกลางวัน ไม่มีการแจ้งรายหัวจานวนนักเรียนไว้ เนื่องจากนักเรียน
มีการย้ ายเข้าออก ถ้า มีการกาหนดไว้ในข้อบั ญญัติจะทาให้ เกิดปัญหายอดไม่ตรง
ต้องมีการมาแก้คาชี้แจงอีกทาให้ส่งผลให้ล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณลงสู่โรงเรียน

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (วาระที่ ๑ รับหลักการ)

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เห็นชอบเอกฉันท์
ก่อนจะมีการพิจารณาวาระที่ 2 ต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
เมื่อสภารับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 เสร็จแล้วสภา
ต้องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต.หมูที่ 16
ประธานสภาฯ

ขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 คน

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมูที่ 5

ขอรับรอง

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์

ขอรับรอง

ส.อบต.หมูที่ 8

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่
-ไม่มีสมาชิกเสนอ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 5 คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจานวน 5 คน

ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการคนที่ 1

นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมูที่ 5

เสนอนายบุญส่ง สารามา เป็นคณะกรรมการคนที่ 1
/ขอผู้รับรอง...
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ประธานสภา

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

นายบัวไข แย้มสรวล
ส.อบต. หมู่ที่ 12

ขอรับรอง

นายสมศักดิ์ เคนกุล
ส.อบต. หมู่ที่ 8

ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่
-ไม่มี
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายบุญส่ง สารามา เป็นคณะกรรมการคนที่ 1
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2

นายองอาจ กุมสินพันธ์ เสนอนายบัวไข แย้มสรวล เป็นคณะกรรมการคนที่ 2
ส.อบต. หมู่ที่ 9
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

นายสมชาย วงษ์ลักษมี ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ที่ 16
นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ ขอรับรอง

ส.อบต. หมู่ที่ 14
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่
-ไม่มี
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายบัวไข แย้มสรวล เป็นคณะกรรมการคนที่ 2
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต. หมู่ที่ 6
ประธานสภาฯ

เสนอนายทุเรียน อนุกิจ เป็นคณะกรรมการคนที่ 3
/ขอผู้รับ...
ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

10
นายคาปน พรมมี
ส.อบต. หมู่ที่ 15

ขอรับรอง

นางสนธยา ขวัญใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 5

ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่
-ไม่มี
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นายทุเรียน อนุกิจ เป็นคณะกรรมการคนที่ 3
โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4

นายดุสิต เติมวิเศษ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
ประธานสภาฯ

เสนอนายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม เป็นคณะกรรมการคนที่ 4

ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต. หมู่ที่ 6

ขอถอนตัว

นายดุสิต เติมวิเศษ
ส.อบต. หมู่ที่ 3

เสนอนายแก้ว พิมเสน เป็นคณะกรรมการคนที่ 4

นายแก้ว พิมเสน
ส.อบต. หมู่ที่ 6

ขอถอนตัว

ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต. หมู่ที่ 6

เสนอนางไพวรรณ อินทร์จานงค์ เป็นคณะกรรมการคนที่ 4

ประธานสภา

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

นายองอาจ กุมสินพันธ์ ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
/ขอรับรอง...
นางสิรินยา กองจันดา
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ส.อบต. หมู่ที่ 18

ขอรับรอง

ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 4 อีกหรือไม่
-ไม่มี
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นางไพวรรณ อินทร์จานงค์ เป็นคณะกรรมการคนที่ 4
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ขอให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5

นางสาวเกศพิราวรรณ์
เย็นไทย

ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายวรรณชัย จาอยู่
ส.อบต. หมู่ที่ 17
นางสิรินยา กองจันดา
ส.อบต. หมู่ที่ 18
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต. หมู่ที่ 16
นายดุสิต เติมวิเศษ
ส.อบต. หมู่ที่ 3

เสนอนายวรรณชัย จาอยู่ เป็นคณะกรรมการคนที่ 5

ขอถอนตัว
เสนอนางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย เป็นคณะกรรมการคนที่ 5
ขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ขอรับรอง
ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายบุญส่ง สารามา
ส.อบต. หมู่ที่ 16

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 5 อีกหรือไม่
-ไม่มี
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย เป็นคณะกรรมการคนที่ 5
โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
กาหนดระยะเวลารับยื่นแปรญัตติ ขอให้สมาชิกเสนอ
เสนอให้รับยื่นแปรญัตติ จานวน 3 วัน
/คือวันที่...
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ประธานสภาฯ

คือในวันที่ 25 26 27 กันยายน 2563 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองเก่า
สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติให้ส่งเอกสารที่คณะกรรมการ ภายในวันที่ 27 กันยายน
2563 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า และจะดาเนินการเปิดประชุม
วาระ 2 และ 3 ในวันที่ 30 กันยายน 2563
๕.4 ขอความเห็นชอบแก้ไขคาชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาด ปี 2562 ครั้งที่ 1
1) โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า หน้ า บ้ า นนางค าพอ ทุ่ ง โสภา ถึ ง บ้ า น
นางราตรี วงษ์มิตรแท้ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 55.00 ความ
หนา 0.15 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 178,000.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า หน้ า บ้ า นนางค าพอ ทุ่ ง โสภา ถึ ง บ้ า น
นางราตรี วงษ์มิตรแท้ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว
55.00 ความลึ ก 0.50 เมตร หรื อ ตามแบบ อบต.เมื อ งเก่ า งบประมาณ
178,000.- บาท
2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า จากบ้านนางนวน พวงชัย ถึงบ้านนางวิชัย
อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 57.00 ความหนา 0.15
เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 184,800.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการจากเดิม แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้า จากบ้านนาง
นวน พวงชัย ถึงบ้านนางวิชัย อ่อนจันทร์ หมู่ที่ 2 ตาบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง
0.60 เมตร ความยาว 57.00 ความลึก 0.50 เมตร หรือตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 184,800.- บาท
๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า จากถนนซอยวัดศรีบุญเรืองไปถึงบ้าน นาย
สมยา ตรึงตรอง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 155.00 ความหนา
0.15 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 487,000.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการจากเดิม แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้า จากถนนซอยวัด
ศรีบุญเรืองไปถึงบ้าน นายสมยา ตรึงตรอง หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง
0.60 เมตร ความยาว 155.00 ความลึก 0.50 เมตร หรือตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 487,000.- บาท
4) โครงการก่อสร้ างรางระบายน้า จากแยกบ้านนางอานวย พระอามาตย์
ไปทางท่อระบายน้า หน้า อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว
155.00 ความหนา 0.15 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ
487,000.- บาท
/แก้ไข...
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แก้ไขเป็น
โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า จากแยกบ้ า นนางอ านวย พระอามาตย์
ไปทางท่อระบายน้า หน้า อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง
0.60 เมตร ความยาว 155.00 ความลึก 0.50 เมตร หรือตามแบบ อบต.เมืองเก่า
งบประมาณ 487,000.- บาท
5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 6 ช่วง บ้านนางสุภาภรณ์ แก้วชิน
ถึงศาลเจ้าพ่อ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 155.00 ความหนา 0.15 เมตร
(ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 496,000.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 6 ช่วง บ้านนางสุภาภรณ์ แก้วชิน ถึง
ศาลเจ้าพ่อ ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 145.00 ความลึก 0.50 เมตร
หรือตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 496,000.- บาท
6) โครงการปรับ ปรุง รางระบายน้า หน้ าบ้า นนายเจริ ญ ทาญาติ ถึ งบ้า น
นายประสิทธิ์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 150.00 ความหนา 0.15
เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 496,000.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการปรับปรุงรางระบายน้า หน้าบ้านนายเจริญ ทาญาติ ถึงบ้านนาย
ประสิทธิ์ หมู่ที่ 8 ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 150.00 ความลึก 0.50
เมตร หรือตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 496,000.- บาท
7) โครงการก่อสร้างท่อรางระบายน้า คสล.ข้างบ้าน นายสมพร คาขจร
ถึงเส้น รร.อนุบาลกบินทร์บุรี หมู่ที่ 10 ขนาด ศก. 0.60 เมตร x 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 168,000.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ข้างบ้าน นายสมพร คาขจร ถึงเส้ น
รร.อนุบาลกบินทร์บุรี ตาบลเมืองเก่า ขนาด ศก. 0.60 เมตร x 1.00 เมตร จานวน
58 ท่ อ น พร้ อ มวางบ่ อ พั ก คศล. หรื อ ตามแบบ อบต.เมื อ งเก่ า งบประมาณ
168,000.- บาท
8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยบ้าน นายสมชาย ลันวงษา ถึงบ้าน
นางประสิทธิ์ ธรรมมะ หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความยาว 80.00 ความ
หนา 0.15 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณ 251,000.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ซอยบ้าน นายสมชาย ลั นวงษา ถึงบ้าน
นางประสิทธิ์ ธรรมมะ หมู่ที่ 18 ตาบลเมืองเก่า ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความ
ยาว 80.00 ความลึ ก 0.50 เมตร หรื อ ตามแบบ อบต.เมื อ งเก่ า งบประมาณ
251,000.- บาท
/9)โครงการ...
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9) โครงการก่อ สร้ างรางระบายน้ า รอบหมู่ บ้าน พร้อ มฝาปิด หมู่ที่ 21
ขนาดกว้าง ศก. 0.40 เมตร x 1 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. (ก่อสร้างตามแบบ อบต.
เมืองเก่า) งบประมาณ 102,000.- บาท
แก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า รอบหมู่บ้าน พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 21 ตาบล
เมืองเก่า ขนาด ศก. 0.30 เมตร x 1.00 เมตร พร้อมวางบ่อพัก คศล. หรือตาม
แบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ 102,000.- บาท
10) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า ตลอดสาย หมู่ที่ 1
๓ ตาบลเมืองเก่า ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว 190.00 เมตร ความหนา
๐.1๕ เมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาท-)
แก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อลอดระบายน้า หมู่ที่ 1๓ ตาบลเมือง
เก่า ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.๒๐
เมตร วางท่อระบายน้าขนาด ศก. 0.๖๐ เมตร x ๑๐๐ เมตร จานวน ๖ ท่อน และ
วางท่อระบายน้าขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๗ ท่อน หรือ
เป็นไปตามแบบ อบต.เมืองเก่า งบประมาณ
๔๙๐,๐๐๐-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาท-)

มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไขคาชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาด ปี 2562 ครั้งที่ 1
โปรดยกมือขึ้น
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 แจ้งให้สมาชิกสารวจแรงดันไฟฟูาตกในพื้นที่รับผิดชอบและรวบรวมส่งให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่า เพื่อดาเนินการประสานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคต่อไป

นายอาพร จวงสอน
รองนายก อบต.เมืองเก่า ถ้าหมู่ไหนที่มีเหตุไฟฟูาตก ให้สมาชิกรวบรวมรายชื่อและเขียนใบคาร้องตามแบบที่
แนบมานี้เพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า จะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคต่อไป
ขอเพิ่มเติมเรื่องไฟส่องสว่างจากไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ต้องดูความเหมาะสมและ
งบประมาณ และเสาไฟฟูา อีกครั้งหนึ่ง
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

กรณีถนนเขตติดต่อหมู่ที่ 6และหมู่ที่ 19 เกิดน้ากัดเซาะจนชารุด ทาให้ชาวบ้านเกิด
ความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้
/กรณี...

นายก อบต.เมืองเก่า
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กรณีดังกล่าวได้รับรายงานข้างต้นแล้วโดยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออก
ตรวจสอบแล้ว ก็จะเร่งให้กองช่างดาเนินการแก้ไขโดยขอให้น้าลดลงก่อน อาจจะต้อง
มีก ารวางท่อ เพื่ อ แก้ ไข ก็จ ะเร่ งแก้ไ ขโดยเร็ ว เพราะชาวบ้ านใช้ สั ญจรจ านวนมาก
เนื่องจากขณะนี้มีน้าท่วมอยู่ทาให้ยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.20 น.
จ.ส.อ. สุมิตร เงินโสม
ผู้จดรายงานการประชุม
( สุมิตร เงินโสม )
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า
ศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
(นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
ประธานสภา อบต.เมืองเก่า
.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วรรณชัย จาอยู่
(นายวรรณชัย จาอยู่)
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 17
ร.ต. พรเทพ จันทราสินธุ์
(พรเทพ จันทราสินธุ์)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 14
ไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
(นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6
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17

18
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าที่ดินละสิ่งก่อสร้าง
รวม
แผนงานการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

นายก อบต.เมืองเก่า
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นายก อบต.เมืองเก่า

ปลัด อบต.เมืองเก่า

4,525,000 บาท
4,525,000 บาท
230,000
230,000

บาท
บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

24,367,620 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

13,990,840
4,596,120
9,394,720
7,876,000
1,670,000
3,241,000
1,565,000
1,400,000
1,287,400
1,287,400
23,154,240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

280,000
40,000
160,000
80,000
280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม
แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝุายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

2,795,000 บาท
2,795,000 บาท
7,876,000 บาท
5,000 บาท
2,079,500 บาท

/ค่าที่ดิน...
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นายประสิทธิ์ อินธิแสง
นิติกร

ประธานสภาฯ

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

1,461,340 บาท
100,000 บาท
162,700 บาท
162,700
บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม

2,650,000
9,253,540

/งบเงิน...

บาท
บาท

นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายก อบต.เมืองเก่า

นายประสิทธิ์ อินธิแสง
นิติกร
นายวรรณชัย จาอยู่
ส.อบต.หมู่ที่ 17

สมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
ผู้จดรายงานการ
ประชุม
( สุมิตร เงินโสม )
เลขานุการสภา อบต.เมืองเก่า

ประธานสภาฯ
(นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
ประธานสภา อบต.เมืองเก่า

มติที่ประชุม

/ผู้ตรวจ
...
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ
(นายวรรณชัย จาอยู่)
สมาชิกสภาอบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 17
ร.ต.
(พรเทพ จันทราสินธุ์)
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สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 14
(นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม)
สมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6
นายก อบต.เมืองเก่า

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภา

นายก อบต.เมืองเก่า

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นางสิรินยา กองจันดา
ส.อบต.หมู่ 18

21
นางสุธิดา ศักดิ์รัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 22
นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์

ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายทุเรียน อนุกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายดุสิต เติมวิเศษ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบัวไข แย้มสรวล
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสมชาย ลันวงษา
ส.อบต.หมู่ที่ 18
นายองอาจ กุมสินพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
ส.อบต หมู่ที่ 3
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขาประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

นายก อบต.เมืองเก่า

22

นายอาพร จวงสอน
รองนายก อบต.เมืองเก่า

ประธานสภาฯ

23

24

นายองอาจ กุมสินพันธ์
ส.อบต.หมู่ 9

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
นายบัวไข แย้มสรวล
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายอาพร จวงสอน
รองนายกอบต.เมืองเก่า
นายชูเกียรติ ดวงจรัส
ส.อบต.หมู่ที่ 3
ประธานสภาฯ

26

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภา
นางสาวมาลัย ดวงบุตร
รองนายก อบต.เมืองเก่า

27

ประธานสภา

มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

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

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาฯ
นายอัมพร จวงสอน
รองนายก อบต.เมืองเก่า

28

ประธานสภาฯ
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขาสภา อบต.เมืองเก่า
นายไพฑูรย์ จันทร์นิ่ม
ส.อบต.เมืองเก่า หมู่ที่ 6
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30

31

32

33

นายก อบต.เมืองเก่า

จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
เลขานุการสภาฯ

34

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