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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

ผู้เข้าประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางฐปณีย์   ศรีพินิจภัทร 
นายสุภณ   ธัญธนาศุภกร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นายพิชิต   แสนเจ๊ก 
นายสามารถ  ซื้อค้า    
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์   พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักร   แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ   สบาย 
นางบุหลัน   จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายฉอ้อน   แร้นพิมาย 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายเด่นชัย   ปราสาทสูง 
นายอุทัย   สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญกําเนิด 
นางลําไย   กระจ่างแจ้ง 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์   ไพคํานาม 
นายเทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ   มงคลการ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
นางเจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ 
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
นายณัฐพงศ์    ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์   จิตจรัสยิ่งยง 
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ฐปณีย์   ศรีพินิจภัทร 
สุภณ   ธัญธนาศุภกร 
พัฒนวดี   คชบาง 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
สามารถ  ซื้อค้า 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์   ผลนา 
สมศักดิ์   พัฒนกุล 
พิเชฐ  แช่มพุทรา 
ประจักร   แก้วบัณฑิต 
เฉียบ   สบาย 
บุหลัน   จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ฉอ้อน  แร้นพิมาย 
ครองสิน   ทองเครือ 
เด่นชัย   ปราสาทสูง 
อุทัย   สอพิมาย 
ฉลองชัย  บุญกําเนิด 
ลําไย   กระจ่างแจ้ง 
บุญหลาย  วิไธสง 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
ปัญญา   จันทรศรี 
วิภารัตน์   ไพคํานาม 
เทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง   สร้างไร่ 
ผดุง   เบาแรง 
อรุณ   มงคลการ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
เจนจิรา  เอื้ออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
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นายประยงค์   อาจศึก 
นายกวี   ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์   พูนดี 
นายวิเชียร   พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

ประยงค์   อาจศึก 
กวี   ศรีสุข 
ผดุงศักดิ์   พูนดี 
วิเชียร   พลีดี 

 

ผู้ร่วมประชุม 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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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 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.   

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองเปิดประชุมแล้วได้เรียนเชิญนายโสวัต  ดาวะศรี  
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองในนามตัวแทนนายอําเภอพิมาย กล่าวให้ข้อคิดและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ซึ่งสรุปความได้ว่าสมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนของ
ประชาชน  มีหน้าที่ดูแลประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาตําบล  พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและข้อบัญญัติ
ตําบลต่างๆ ควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  รวมทั้งต้องดูแล
แก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะประชาชนมีความคาดหวังต่อสมาชิกฯ สูงหากไม่
เป็นไปตามความคาดหวังและความต้องการก็จะมีการตําหนิติเตียนต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคม   ดังนั้นการ
เป็นนักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะต้องมีความอดทน มีสติในการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน 
   ต่อมาประธานสภาฯ ได้ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลในเมืองพบปะและชี้แจง
ข้อราชการด้านการเกษตร  เช่น  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การข้ึนทะเบียนผู้ปลูกข้าว  โดยขณะนี้สํานักงาน
เกษตรอําเภอพิมายได้ให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนได้แล้ว   

    เมื่อตัวแทนส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะชี้แจงข้อราชการแล้ว  ประธานสภาฯ จึงดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  ประธานแจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ดังนี้  
   นางสําอาง    รัตนา       ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ลาป่วย   
   นางฉันทนา    เรืองการ        ส.อบต . หมู่ที่ ๑๐  ลาป่วย 
   นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์   ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๒   ลากิจ 
  นางศิริพร   ทุมมากรณ์          ส.อบต.  หมู่ที่ ๑9 ลาป่วย 
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       ๑.๒  เรื่องการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  ๑๘  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริษัทอุตสาหกรรมโคราช  ตําบลหนองระเวียง  
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาและมีความพร้อมด้านร่างกายไปบริจาค
โลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 

   ๑.๓  การออกหน่วยบริการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่  ในวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  วัดบ้านดงใหญ่  ตําบลดงใหญ่  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

   ๑.๔  การฝึกอบรมเรื่องการประชุมสภาท้องถิ่น  การพิจารณาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและการพูดในที่สาธารณะ  จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  เป้าหมาย
ได้แก่ นายก รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการนายก  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ระยะเวลาการอบรมมีดังนี้  
 รุ่นที่ ๑  วันที่ ๒๖-๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมสตาร์ อําเภอเมืองระยอง  
  รุ่นที่ ๒  วันที่ ๙-๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา  อําเภอเมืองเชียงใหม่  
  รุ่นที่ ๓  วันที่ ๒๓-๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมสบายโฮเทล  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
  ค่าลงทะเบียนคนละ  ๑,๘๐๐  บาท  เป็นค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ  กระเป๋า  ค่าอาหารกลางวัน  
อาหารว่างเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ผู้ใดสนใจให้สอบถามรายละเอียดที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง สมัยสามัญสมัยแรก 
ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
       มติที่ประชุม  รับรอง  ๓๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

     ๕.๑  เรื่องการพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
      ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ชี้แจงญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ซึ่งนายกฯ ได้ชี้แจงสรุปรายละเอียดว่า เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย  และมีความจําเป็นเร่งด่วนสําหรับจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาให้บริการประชาชน  โดย  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   
   ๑. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ   
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด           
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   ๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว           
   ๓. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้การใช้จ่
าย เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่
ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพ ในระยะยาว 
  ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน  ๔๑  โครงการ  รวมงบประมาณ
10,36๑,000 บาท (สิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่  1  งบประมาณ  409,000  บาท    
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ขนาดกว้าง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  200  เมตร     
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย           
  2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  ๑   งบประมาณ   98,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
กําหนด    
  3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  3  งบประมาณ   498,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  248  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  992  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย    
  4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  4  ซอยสายหลัก  งบประมาณ   494,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตาม 
แบบ อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย    
  5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 4  งบประมาณ   15,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  7.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  30  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด    
  6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  5  ซอยสายหลัก  งบประมาณ   248,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  500  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
  7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  ซอยศรีพนม  งบประมาณ   53,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  33  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  99  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
กําหนด    
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   8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  5  งบประมาณ  202,000  บาท    
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
  9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  5  งบประมาณ  114,000  บาท    
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  7.50  เมตร   ยาว  9  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  67.50  ตร.ม     2.)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  2.50  เมตร   ยาว  32  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  80  ตร.ม     3.)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  
1.50  เมตร   ยาว  47  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  70.50  ตร.ม              
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด    
  10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 6  ซอยป้าแต๋ว    งบประมาณ  77,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  150  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
กําหนด    
  11.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่  6  ซอยยายอิ่ม งบประมาณ  189,000  
บาท   วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างรางระบาย  ขนาดกว้าง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  89  เมตร   
ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย         
  12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  งบประมาณ  248,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  500  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด    
  13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  ซอยข้างวัด  งบประมาณ  170,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  68  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  340  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
  14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7   ซอยปุ่น   งบประมาณ  83,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  42  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  168  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
กําหนด   
  15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  7    งบประมาณ   242,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  480  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
  16.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 8  งบประมาณ  284,000 บาท  
วิธีดําเนินการ   1)   ยกระดับถนนดิน  ขนาดกว้าง  8.00  เมตร   ยาว  40  เมตร   หนาเฉลี่ย  1.00  เมตร   
หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  416  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น   2.) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  
6.00  เมตร   ยาว  80  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  480  ตร.ม  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
   



-6- 

 
   17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  งบประมาณ  242,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  480  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
   18.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  9  งบประมาณ  494,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตาม 
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
   ๑ 9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  งบประมาณ   495,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  320  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  960  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย    
   20.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  11   งบประมาณ   494,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,000  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตาม 
แบบ อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
   21.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  12   งบประมาณ   498,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  248  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  992  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  
  22.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  13   งบประมาณ   498,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  248  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  992  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ    
  23.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  13  ซอยตาชิต   งบประมาณ   47,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  7.00  เมตร   ยาว  14  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  98  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
กําหนด    
  24.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  14   งบประมาณ   498,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  248  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  992  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
   25.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่  14     งบประมาณ  91,000  บาท    
 วิธีดําเนินการ   ช่วงที่  1  วางท่อ คสล.  ขนาด  0.80 x 1.00  เมตร   จํานวน  17  ท่อน   พร้อมตัด
คอนกรีตและเทคอนกรีตทับ  จํานวน  17  ตร.ม.     ช่วงที่  2   วางท่อ คสล.  ขนาด  0.80 x 1.00  เมตร   
จํานวน  19  ท่อน   พร้อมตัดคอนกรีตและเทคอนกรีตทับ  จํานวน  19  ตร.ม.   ตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   
   26.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  15   งบประมาณ   498,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  248  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
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หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  992  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
   27.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  16  ซอยรักษ์สุขสบาย   งบประมาณ   61,000  
บาท  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  120  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด    
   28.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  16  ซอยแม่เล็ก   งบประมาณ   52,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  34  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  102  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.
กําหนด    
   29.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  16  ซอยยนต์ติ๋ง   งบประมาณ   166,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  106  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  318  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
   30.  โครงการเสริมระดับดินพร้อมทับหน้าหินคลุก  หมู่ที่  16  งบประมาณ  240,000  
บาท  วิธีดําเนินการ   1)  เสริมระดับดิน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  400  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.50  
เมตร   หรือมีปริมาตรคิวดินไม่น้อยกว่า  1,040  ลบ.ม.   2.)  ลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว   
400  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  225  ลบ.ม.  พร้อมกรุยทางถางป่า
ล้มต้นไม้ข้างทาง  2  ทาง  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต .กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
   31.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  17  ซอยสมานมิตร   งบประมาณ   215,000  
บาท  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  420  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและ 
ตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
   32.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  17  ซอยสนธิ์สวัสดิ ์  งบประมาณ   233,000  
บาท  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร   ยาว  130  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  455  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและ 
ตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
  33.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  18  ซอยคนึง   งบประมาณ   49,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  32  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือ  
มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  96  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.
กําหนด    
   34.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  18   ซอยที่พักสงฆ์    งบประมาณ   242,000  
บาท  วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  480  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและ 
ตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย    
   35.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  18   งบประมาณ   233,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  450  ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   
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   36.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  หมู่ที่  19   งบประมาณ  117,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ขนาดกว้าง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  50  เมตร   ตาม
รายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อม  จํานวน  1  ป้าย         
  .  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  หมู่ที่  19   งบประมาณ  130,000  บาท    
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ขนาดกว้าง  0.30 x 0.40  เมตร  ยาว  63  เมตร  ตาม
รายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย    
   38.  โครงการก่อสร้างถมดิน  หมู่ที่  19   งบประมาณ   221,000  บาท   
วิธีดําเนินการ   1)  ถมดิน  ขนาดกว้าง  29.00  เมตร   ยาว  10  เมตร  ลึกเฉลี่ย  5.00  เมตร   
หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า  1,885  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น  ตามรายละเอียดและตามแบบ   
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
   39.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  20   งบประมาณ   495,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  320  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  960  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
  40.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  21   ซอย  4    งบประมาณ   326,000  บาท  
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  700  ตร.ม.    ตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย     
   41.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักน้ํา  หมู่ที่  21   งบประมาณ  302,000  
บาท   วิธีดําเนินการ   1)  วางท่อขนาด  0.60 x 1.00  เมตร   จํานวน  182  ท่อน   บ่อพักขนาด  1.00 x 
1.00 เมตร  จํานวน  20 บ่อ   พร้อมดินฝังกลบ   ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้าย
โครงการ   จํานวน  1  ป้าย 
   รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น   10,36๑,000.  บาท (สิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   ประธานสภาฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่  ไม่มีผุ้ไดอภิปราย
จึงให้ที่ประชุมลงมติ 
   มติที่ประชุม   อนุมัติ  ๓๔  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

    ๖.๑  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน 
   ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองชี้แจงญัตติ  สรุปว่าด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  
แก้ไขปี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องติดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายเดือนตุลาคมของทุกปี 
   บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  
ได้จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  พ.ศ.๒๕๖๐  และเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตําบลในเมือง  ได้เสนอรายงานผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองเพ่ือ
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองเพ่ือรับทราบต่อไป 
  ๖.๒  เรื่องเสนอแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
          ประธานสภาฯ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สรุปว่าด้วยกองการศึกษา อบต.ในเมือง ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเสนอต่อสภาเพ่ือรับทราบ  เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  รายละเอียดตามเอกสารที่เสนออยู่แล้วซึ่งมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปีของ อบต. 
   ประธานสภาฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่าขอให้ที่ประชุมช่วยกันดูแลบุตรหลานพัฒนาการศึกษาของเด็ก
ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๖.๓  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง ได้เรียนที่ประชุมกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
เตรียมความพร้อม  คาดว่าอีกไม่นาจะมีการเปิดรับสมัครจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบหากมีลูกหลานที่
จบการศึกษาและประสงค์จะสมัครสอบก็ขอให้เตรียมความพร้อมและติดตามความเคลื่อนไหวต่อไป  
   ๖.๔  การเตรียมการเกี่ยวกับการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้แจ้งที่ประชุมถึงการเตรียมความพร้อมว่ารัฐบาลโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการเตรียมถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมการจัดทําดอกไม้จันท์เพ่ือใช้ใน
พิธีให้เพียงพอกับประชาชนในท้องถิ่นและเตรียมการปลูกต้นดาวเรืองประดับตกแต่งอาคารสถานที่สํานักงานและ
บริเวณจัดพิธีให้สมพระเกียรติ 
  ๖.๕  การหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในลําน้ําจักราช   
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  ได้เสนอขอหารือที่ประชุมกรณีนําในลําน้ําจักราชเน่า
เสียตั้งแต่บริเวณบ้านวังหินถึงบริเวณสนามแข่งเรือพิมาย  โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ําในลําจักราชราช
ลดลงความเน่าเสียจะมีความรุนแรงมาก  ส่งผลให้การใช้น้ําของประชาชนได้รับผลกระทบ เช่น มีกลิ่นเหม็น  การ
สัมผัสน้ําก่อให้เกิดอาการคันผิวหนัง  น้ําประปาหมู่บ้านวังหินหมู่ที่ ๘,๑๘  บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ มีกลิ่นเหม็นทํา
ให้ต้นทุนการผลิตน้ําประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น  น้ําประปาไม่สะอาดประชาชนได้รับความเดือดร้อน  สาเหตุของ
ปัญหาเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ  จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
   ประธานสภาฯ จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ตอบข้อหารือ  ซึ่งนายกฯ ได้กล่าวว่า
การแก้ปัญหาน้ําเน่าเสียนั้นเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนมาก  มีความเก่ียวข้องกับส่วนราชการหลาย
หน่วยงานที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหา เช่น  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  จะนําปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนไปประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาต่อไป  
   ๖.๖  การจัดหาเครื่องบําบัดน้ําเสียพลังงานแสงอาทิตย์  
   นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  ขอเสนอต่อสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารว่า  ภายใน
หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑๔  บ่อบําบัดน้ําเสียมีกลิ่นเหม็นไม่มีการบําบัดน้ําเสียเนื่องจากต้องใช้จ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าจํานวนมาก  จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการบําบัดน้ําเสีย
ดังกล่าว 
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   ๖.๗  การขยายเขตไฟฟ้า  
   นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  เสนอว่าขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาดําเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าให้กับประชาชนบ้านดง  หมู่ที่ ๑๓  ซึ่งได้เสนอเรื่องมาให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองทราบ
แล้วและขอให้เร่งรัดดําเนินการโดยใช้งบประมาณของ อบต.ในการขยายเขตต่อไป  
   ประธานสภาฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง ตอบข้อเสนอของสมาชิกสภาฯ สรุป
ได้ว่า  กรณีการจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการบําบัดน้ําเสียภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรนั้น  ขอรับไป
ศึกษารายละเอียดและขอพิจารณาเรื่องงบประมาณก่อน  กรณีการขยายเขตไฟฟ้าของบ้านดง  หมู่ที่ ๑๓  นั้น 
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และได้ประสานกับการไฟฟ้าภูมิภาคพิมายมาตลอด แต่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณก็จะต้องติดตามเร่งรัดต่อไป 
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองสมัยสามัญสมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อเวลา   
๑๕.๓๐ น.   

 

    ลงชื่อ  ..................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                  ( นายวิเชียร  พลีดี )  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  

 

                      ลงชื่อ  ...................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                ( นางปัญญา  จันทรศรี )   
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบล หมูที่ ่๑๔  

 

    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายอุทัย  สอพิมาย )  
                สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบล หมูที่ ่๑๑  
 

    ลงชื่อ  ..................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 ( นายประเสริม  พัดพิมาย )                    
      สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบล หมูที่ ่๔  
 

                                           ลงชื่อ ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                          ( นางฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร )  
                                            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลในเมือง 


