
- 1- 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 

ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางฐปณีย ์  ศรีพินิจภัทร 
นายสุภณ   ธัญธนาศุภกร 
นางส าอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์  พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักร แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายฉะอ้อน  คิดเห็น 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นางฉันทนา  เรืองการ 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพค านาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง  สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายณัฐพงศ์  ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
นายประยงค์  อาจศึก 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
ส.อบต. หมู่ที ่๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
 

ฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร 
สุภณ  ธัญธนาศุภกร 
ส าอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย    
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ   แช่มพุทรา 
ประจักร   แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ครองสิน   ทองเครือ 
ฉะอ้อน  คิดเห็น 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
ฉันทนา  เรืองการ 
อุทัย  สอพิมาย 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพค านาม 
เทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
ผดุง  เบาแรง 
อรุณ   มงคลการ 
โรมจิตร  แงดสันเทียะ 
เจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
ประยงค์  อาจศึก 
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๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 

นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

กวี  ศรีสุข 
ผดุงศักดิ์  พูนดี 
วิเชียร  พลีดี 

 
 

 
ผู้ร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายบรรเจิด  สอพิมาย 
นายไสว  กิตติถิรกุล 
นายสมบูรณ์  จูงกลาง 
นายอร่าม  พงษ์พิมาย 

นายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
รองนายก อบต.ในเมือง 
เลขานุการนายก อบต.
ในเมือง 

 

บรรเจิด   สอพิมาย 
ไสว  กิตติถิรกุล 
สมบูรณ์  จูงกลาง 
อร่าม  พงษ์พิมาย 

 

 

ผู้ขาดประชุม -ไม่มี- 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
               ๑.๑  ประธานแจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังนี้ 
  นางพัฒนวดี   คชบาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  ลาป่วย 
  นายชาลี  เพ็งที   ส.อบต.หมู่ที่ ๘   ลาป่วย  
  นายฉลองชัย  บุญก าเนิด  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  ลาป่วย  
  นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒   ลาป่วย  
  นายไพศาล  เหล็กกรุง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  ลาป่วย  
  ๑.๒  การป้องกันโรคติดต่อ   
          ประธานฯ แจ้งว่าช่วงนีเ้ป็นช่วงฤดฝูน  เกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ข้ึนหลายพ้ืนทีใ่นเขต
อ าเภอพิมาย  ดังนั้นในฐานะผู้น าท้องถิ่นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านช่วยกันรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยวิธีท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายต่างๆ การท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายหรือยุงร าคาญ
อ่ืนๆ ต้องท าอย่างสม่ าเสมอหากไม่เอาใจใส่โรคก็จะกลับมาระบาดอีก  ซึ่งเป็นปกติวงจรของโรคจึงเป็นหน้าที่ของ
พวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันรณรงค์กระตุ้นเตืออนประชาชนในหมู่บ้านให้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคและร่วมกัน
ป้องกันควบคุมอย่างสม่ าเสมอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
  มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

     ๕.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในวาระรับหลักการแล้ว   
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ในสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๒  
สิงหาคม  ๒๕๖๑ และท่ีประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อรับค าแปรญัตติไปพิจารณาแล้วรายงานผลการ
พิจารณาให้ประธานสภาฯทราบเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองนั้น  จึงขอให้ประธาน
กรรมการแปรญัตติได้เสนอผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมต่อไป 
   นางเจนจิรา  เอ้ืออาภาเศรษฐ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘  ประธานกรรมการแปรญัตติได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่าตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระท่ีหนึ่ง (รับหลักการ) ในคราวประชุมสภาฯ สมัย
ประชุมสามัญสมัยที่ ๓ เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน  ๕  คน  ได้แก่   
   ๑.  นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ  ส.อบต.หมู่ที่   ๑๘ 
  ๒.  นาย รังสรรค์  ผลนา   ส.อบต.หมู่ที่   ๕ 
   ๓.  นายพิเชฐ  แช่มพุทรา   ส.อบต.หมู่ที ่ ๖ 
   ๔.  นายอุทัย   สอพิมาย   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
   ๕.  นายประเสริม  พัดพิมาย    ส.อบต.หมู่ที่  ๔  
พร้อมทั้งก าหนดวันให้คณะกรรมการรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่  ๒๓-๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอรับหนังสือขอเสนอแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ ตามวันวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
แล้วและนัดหมายมาประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น.      
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  นั้น 
   เมื่อครบก าหนดวันเวลาการรับเรื่องเสนอขอแปรญัตติแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นขอเสนอแปร
ญัตติแต่อย่างใด  จึงขอแจ้งให้ประธานสภาทราบและไดส้่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามร่างเดิมให้ประธานสภาฯ ด้วยแล้ว 
   ประธานฯ กล่าวว่าทุกท่านได้รับทราบจากคณะกรรมการแล้วว่าไม่มีผู้ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติจึง
ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระสองตามร่างเดิม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๓๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

  เมื่อที่ประชุมลงมติวาระสองแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองจึงกล่าวว่าต่อไป
จะเป็นการลงมติในวาระท่ีสามขอให้ที่ประชุมลงมติ  โดยสอบถามที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ขอให้ยกมือ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๓๑ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
    ๖.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า(หนองสาหร่าย) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองขอเสนอญัตติด้วยวาจา ขอความเห็นชอบเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า(หนองสาหร่าย)  
ประธานได้อนุญาตให้เสนอได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๘ (๖)
และให้มีผู้รับรองสองคน  ได้แก่  นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  และนายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖   
   นายกฯ ได้กล่าวโดยสรุปว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอปากช่อง  จังหวัด
นครราชสีมา   ได้เสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
(หนองสาหร่าย) จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือสนองนโยบายจังหวัดสะอาดโคราชไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐประจ าปี 
๒๕๖๑  และขอเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเข้าเป็นภาคีสมาชิกในโครงการดังกล่าว  โดยสมาชิกที่
เข้าร่วมโครงการน าขยะไปขนถ่ายท่ีสถานีกลาง  ส่งไปก าจัดในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต าบลหนองสาหร่ายซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งตันละประมาณ  ๔๐๐  บาท  และปัจจุบันการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมือง  ได้ใช้วิธีฝังกลบในที่ดินของตนเองซึ่งเป็นการฝังกลบแบบธรรมชาติใช้รถแบคโฮขุดหลุมฝังทุกวัน
ประมาณวันละ  ๑๒-๑๕ ตัน  ซึ่งก็สามารถจัดการได้ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนแต่อย่างใด  แต่ในอนาคตพ้ืนที่ใน
การการฝังกลบก็ต้องเต็มเพราะฉะนั้นจึงต้องวางแผนในการบริหารจัดการในระยะยาวด้วย  
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  สอบถามว่าการเข้าร่วมเป็นภาคีหรือน าขยะมูลฝอยไปให้
บริษัทจะต้องท าสัญญาหรือไม่และจะมีปัญหาขยะตกค้างหรือไม่  
   นายราเชนทร์  คเชนชาติ  ท้องถิ่นอ าเภอพิมาย  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยเนื่องจากขยะเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  คนทุกคนสร้างขยะมูล
ฝอยเฉลี่ยคนละ ๐.๘ กิโลกรัม/วัน  โดยเฉพาะ อบต.ในเมือง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง มีขยะน าเข้าจากพ้ืนที่
รอบนอกจะประสบปัญหาในการบริหารจัดการขยะมากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นรอบนอกและมีชุมชนหนาแน่น  
มีโรงงานอุตสาหกรรม  มีตลาดและร้านค้าในพื้นที่จ านวนมาก  ดังนั้นโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าจึงเป็น
ทางเลือกท่ีน่าสนใจ  โดยวิธีด าเนินการจะมีการขนส่งขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอพิมายและ
อ าเภอห้วยแถลงมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยบริเวณต าบลหลุ่งประดู่  อ าเภอห้วยแถลง  ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการ 
ขนถ่ายขยะมูลฝอยมีระยะทางไม่เกิน  ๔๐ กิโลเมตร  มีรถขนส่งจากสถานีไปยังต าบลหนองสาหร่ายอ าเภอปากช่อง
ทุกวันไม่มีการพักค้างขยะมูลฝอย  รถขนส่งมีการปกปิดมิดชิดป้องกันผลกระทบเรื่องกลิ่น  ที่ผ่านมามีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่ต าบลนากลาง  อ าเภอสูงเนิน  ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
   นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  ขอแสดงความเห็นว่าสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่
ต าบลหลุ่งประดู่  อ าเภอห้วยแถลง  รถขยะจากอ าเภอพิมายจะต้องวิ่งผ่านบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร OTOP นวตวิถี  จึงขอให้พิจารณาผลกระทบเรื่องกลิ่นจากรถขนส่งหรือน้ าเสียจากรถขยะอาจ
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ 
    นายไสว  กิตติถิรกุล  รองนายก อบต.ในเมือง  ได้กล่าวว่าเมื่อประมาณปี ๒๕๕๘  ได้มีบริษัท
โคราชพาวเวอร์  ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยเข้ามาประสานเพื่อก่อสร้างโรงผลิตกระแส ไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอย แต่น่าเสียดายที่ประชาชนในพื้นท่ีไม่ยอมรับ  หากบริษัทโคราชพาวเวอร์สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวได้ก็จะเป็นผลดีกับ องค์กรปกครองท้องถิ่นพิมายเนื่องจากไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการสามารถน าขยะไปป้อน
โรงงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   นายอุทัย  สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอขอให้น าไปปรึกษาหรือพิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
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   ประธาน  สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
   นายกฯ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าการเข้าร่วมเป็นภาคีจะต้องท าบันทึกข้อตกลงหรือ MOU แต่ยังไม่ต้อง
น าขยะมูลฝอยเข้าโรงงานในทันทีเพราะขณะนี้โรงงานยังไม่ได้ก่อสร้าง  ยังอยู่ในขั้นตอนหาภาคีสมาชิกเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลเบื้องต้นประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากรัฐบาล  การเข้าเป็นภาคีสมาชิกจึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมและจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ขณะนี้เรายังฝังกลบในพื้นของเราได้ก็ฝัง
กลบต่อไปเมื่อมีความพร้อมแล้วก็สามารถน าไปก าจัดที่โรงไฟฟ้าหนองสาหร่ายได้  แต่หากไม่เข้าร่วมในวันนี้หากมี
ปัญหาในภายหน้าจะไม่สามารถน าขยะไปก าจัดในโรงงานดังกล่าวได้จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  
   ประธาน  สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้ว
ประธานฯ จึงให้ลงมติให้ความเห็นชอบร่วมเป็นภาคีสมาชิกในการน าขยะมูลฝอยไปก าจัดกับ อบต.หนองสาหร่าย  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  ๒๕  เสียง  งดออกเสียง ๒ เสียง 
 

   ประธาน  สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอเรื่องขอให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านวังหิน-ทองหลาง  
ซึ่งขนะนี้ช ารุดเสียหาย 
   ประธานฯ ให้นายกฯ ตอบข้อเสนอของสมาชิกในเรื่องการซ่อมแซมถนน  ซึ่งนายกฯ รับว่าจะ
ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบถนนเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป  
  ประธาน  สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่   ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก จึงปิดประชุมเวลา  
๑๕.๓๐ น. 

 

    ลงชื่อ.................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
                 ( นายวิเชียร  พลีดี )  
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 

                      ลงชื่อ..................................... ...............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นางปัญญา  จันทรศรี )   
              สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๔  
 
 

    ลงชื่อ.................................... ................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายอุทัย  สอพิมาย )  
              สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล หมูที่ ่๑๑  
 
 

    ลงชื่อ............................... .....................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายประเสริม  พัดพิมาย )     
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔  
 

 
                                           ลงชื่อ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                        ( นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร )  
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลในเมือง 


