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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
ลําดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นางฐปณีย ์ ศรีพินิจภัทร 
นายสุภณ   ธัญธนาศุภกร 
นางพัฒนวดี   คชบาง 
นางสําอาง  รัตนา 
นายสามารถ  ซื้อค้า 
นายพิชิต  แสนเจ๊ก  
นายประเสริม  พัดพิมาย    
นายรังสรรค์   ผลนา 
นายสมศักดิ์   พัฒนกุล 
นายพิเชฐ   แช่มพุทรา 
นายประจักร  แก้วบัณฑิต 
นายเฉียบ  สบาย 
นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 
นายชาลี  เพ็งที 
นายครองสิน  ทองเครือ 
นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 
นายอุทัย  สอพิมาย 
นายฉลองชัย  บุญกําเนิด 
นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ 
นางไยลดา  กระจ่างแจ้ง 
นายบุญหลาย  วิไธสง 
นายศรีประจวบ  บุไธสง 
นางปัญญา   จันทรศรี 
นางวิภารัตน์  ไพคํานาม 
นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์
นายบุญส่ง   สร้างไร่ 
นายผดุง   เบาแรง 
นางสาวอรุณ  มงคลการ 
นางโรมจิตร   แงดสันเทียะ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ 
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 8 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
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 
 

ฐปณีย์  ศรีพินิจภัทร 
สุภณ  ธัญธนาศุภกร 
พัฒนวดี  คชบาง 
สําอาง  รัตนา 
สามารถ  ซื้อค้า 
พิชิต   แสนเจ๊ก 
ประเสริม  พัดพิมาย       
รังสรรค์  ผลนา 
สมศักดิ์  พัฒนกุล 
พิเชฐ   แช่มพุทรา 
ประจักร   แก้วบัณฑิต 
เฉียบ  สบาย 
บุหลัน  จันทร์สายบัว 
ชาลี   เพ็งที 
ครองสิน   ทองเครือ 
เด่นชัย  ปราสาทสูง 
อุทัย  สอพิมาย 
ฉลองชัย  บุญกําเนิด 
อภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ 
ไยลดา  กระจ่างแจ้ง 
บุญหลาย  วิไธสง 
ปัญญา  จันทรศรี 
ศรีประจวบ  บุไธสง 
วิภารัตน์   ไพคํานาม 
เทอม   วิสุทธิญาณภิรมย์ 
บุญส่ง  สร้างไร่ 
ผดุง  เบาแรง 
อรุณ   มงคลการ 
นางโรมจิตร  แงดสันเทียะ 
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นางเจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
นายไพศาล  เหล็กกรุง 
นายณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
นายธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
นายประยงค์  อาจศึก 
นายกวี  ศรีสุข 
นายผดุงศักดิ์  พูนดี 
นายวิเชียร  พลีดี 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๐ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒๑ 
เลขานุการสภาฯ 

เจนจิรา   เอ้ืออาภาเศรษฐ 
ไพศาล  เหล็กกรุง 
ณัฐพงศ์   ศิริสมานจิตติกุล 
ธีมาโรจน์  จิตจรัสยิ่งยง 
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.   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                ๑.๑  แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ดังนี้  
  นายฉอ้อน  แร้นพิมาย   ส.อบต.  หมู่ที่ ๙  ลาป่วย 
  นางฉันทนา  เรืองการ   ส.อบต.  หมู่ที่ ๑๐   ลากิจ 
           ๑.๒  การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทําคุณความดีต่อทางราชการ  โดยประธานเชิญ  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่  นางบานชื่น  อาศัยนา  ซึ่งได้อุทิศที่ดิน
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองเพ่ือใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ตามความประสงค์  จํานวน  ๑ ไร่ – 
งาน ๘๘ ๙/๑๐ ตารางวา  ซึ่งนับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการยกย่องในความเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
        ๑.๓  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
      ประธานแจ้งที่ประชุมว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สําคัญ  คนหรือ
สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วจะเสียชีวิตทุกราย  องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ(OIE) ให้ความสําคัญในการป้องกันควบคุมโรคจึงกําหนดเป้าหมายร่วมกันในการกําจัดโรคให้หมดไปจาก
ทุกภูมิภาคของโลกภายในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การดังกล่าวได้ให้ความสําคัญจึง
ลงนามร่วมกัน(MOU) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค  และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ  
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สุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  อําเภอพิมาย 
จึงได้แต่งตั้งคณะคณะทํางานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอําเภอพิมายขึ้น  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือสมาชิก  
สภาฯ ทุกท่านในฐานะเป็นผู้นําชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์แนะนําแก่ประชาชนในหมู่บ้านให้รู้จักวิธีป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตลอดจนให้การแนะนําในการเลี้ยงดูสุนัขและแมวที่ถูกต้อง  เช่น การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ไม่ปล่อยสุนัขให้จรจัดในที่สาธารณะ  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ยังไม่ได้รับ
หรือไม่ทราบว่าได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
       ๒.๑  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง สมัยสามัญสมัยแรก  
ครั้งที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
       มตทีิป่ระชุม  รับรอง  ๓๕  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  

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

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่   

     ๕.๑  การ พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ประธานฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง  ชี้แจงรายละเอียดตามญัตติ   
ซึ่งมีรายเอียดดังนี้ 
    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เนื่องจากตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย  และมีความจําเป็นเร่งด่วนสําหรับจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาให้บริการ
ประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
   (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ   
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด           
   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว           
   (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้การใช้    
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ ่ายค่า  
ใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพ ในระยะยาว 
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   ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน  ๓๑  โครงการ  รวมงบประมาณ
๕,๕๔๔,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี ้

1.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ที่  1  งบประมาณ  121,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60  เมตร   หนาเฉลี่ย  

0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240  ตร.ม.   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียด
และตามแบบ  อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย         

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 1  (ซอยสมเกียรติ) งบประมาณ  48,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  24 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  96 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด    

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  1 (ซอยครูนวม)  งบประมาณ   30,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  15 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  60 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด   

4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายอุทัย-บ้านนายสุพิศ)  งบประมาณ   202,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  4   งบประมาณ   372,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 (ซอยบ้านกอก – บ้านรก) งบประมาณ   372,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  6 (ซอยตาพูนพัฒนา) งบประมาณ   199,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  2.50 เมตร   ยาว  155 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  387.50 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและ
ตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย       
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8.  โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 (ซอย ผอ.ประจักษ์)   งบประมาณ  148,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 (ซอยเลียบคลอง) งบประมาณ  238,000   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  118 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  472 ตร.ม   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

10.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  8 (ซอยคุ้มคูยาง) งบประมาณ   179,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  89 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  356 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ที่  8  งบประมาณ  161,000   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  80 เมตร  หนาเฉลี่ย      

0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  320 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียด 
และตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 9  (สายในเมือง-นิคมฯ) งบประมาณ  3๗๒,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 

วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  ๕.00 เมตร   ยาว  150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๗๕0 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  10 งบประมาณ   224,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  6.00 เมตร   ยาว  60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 11 (ซอยวัดขี้เหล็ก) งบประมาณ   195,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  97 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  388 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอยขี้เหล็ก-หนองมน) งบประมาณ 99,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 

วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  40 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด 
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16.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (ซอยวงแหวนรอบนอก) งบประมาณ 189,000 บาท  
 รายละเอียดดังนี้ 

วิธีดําเนินการ   1)ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  94 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  376 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  13  (ซอยนิรุต)  งบประมาณ   99,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  50 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด    

18.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  13  (ซอยสนธยา) งบประมาณ   121,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  80 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

19.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 งบประมาณ   171,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  85 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  340 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

20.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 งบประมาณ   202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

21.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  14  (ซอยนายเครื่อง) งบประมาณ   68,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  45 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  135 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด    

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  15 งบประมาณ   202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

23.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 (ซอยเลียบคลองหนองโบสถ์) งบประมาณ   202,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

 



- 7 - 
 

24.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  16  (ซอยยนต์ติ๋ง) งบประมาณ   46,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  30 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  90 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตามแบบ  
อบต.กําหนด    

25.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  17  (ซอยเลียบคลองใหญ่) งบประมาณ  232,000 บาท   
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีดําเนินการ 1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  115 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  460 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

26.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 งบประมาณ  202,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย   

27.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่  19 งบประมาณ   300,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 

วิธีดําเนินการ   1)  ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  มีพ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า  1,070 
ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

28.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  20  งบประมาณ   230,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร   ยาว  150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  450 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

29.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  21  งบประมาณ   99,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  50 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200 ตร.ม ตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด    

30.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  21   ซอย  4/1งบประมาณ   148,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  5.00 เมตร   ยาว  60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างตามรายละเอียดและตาม
แบบ  อบต.กําหนด   พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 

31.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 21  (ซอย๔/๑)  งบประมาณ  ๗๓,000   บาท   รายละเอียดดังนี้ 
วิธีดําเนินการ   1)  วางท่อขนาด 0.60 x 1.00  เมตร  จํานวน  ๔๒  ท่อน บ่อพักขนาด  0.80x 

0.80 x 1.00   เมตร  จํานวน  3 บ่อ   พร้อมดินฝังกลบตามรายละเอียดและตามแบบ  อบต.กําหนด 

  มติที่ประชุม   อนุมัติ  ๓๕  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๖.๑  การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน) 
    ประธานเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองชี้แจงรายละเอียด สรุปความว่า  
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจากเดิมปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม  เป็นไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง  คือภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมพร้อมทั้งเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองเพ่ือรับทราบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙(๓) ข้อ ๓๐(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นโดย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง จึงได้เสนอญัตติเรื่องการรายงานผลการติดตามและการประเมินผล
แผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑(รอบเดือนเมษายน) เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองทราบและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 
   ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่  หรือเรื่องใดๆอีกหรือไม่  
   นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕  เสนอให้มีการสํารวจประมาณการขยายเขต
ไฟฟ้าของบ้านน้อย  หมู่ที่ ๑๕ 
   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  เสนอขอให้มีการซ่อมแซมถนนสายบ้านทองหลาง- 
บ้านวังหิน  ซึ่งชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
   นางปัญญา  จันทร์ศรี   ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  เสนอขอให้มีการขยายเขตประปา ซอยยุวดี  บ้าน
ประตูชัย  หมู่ที่ ๑๔    
   นางบุหลัน  จันทร์สายบัว  ส.อบต.หมู่ที่ ๗  เสนอให้ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านม่วง  
หมู่ที่ ๗  
   นายบุญหลาย  วิไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓  เสนอขอให้มีการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายใน  
ฤดูฝนและขอให้เร่งรัดดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก  หมู่ที่ ๑๓ 
   ประธานฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองตอบข้อซักถามของสมาชิก  ซึ่งนายกฯ ได้
ชี้แจงที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าและน้ําประปาว่า สาธารณูปโภคท้ังสองอย่างนี้ก็ขยายไปเรื่อยๆแต่
ไม่สามารถทําให้ทันกับการขยายตัวของบ้านเรือนราษฎรซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดได้  ต้องทยอยทําไปเรื่อยๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็
ขยายไปทุกปี  มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ  แต่รับว่าจะพยายามทําอย่างดีที่สุด  
   กรณีการซ่อมแซมถนนบ้านทองหลาง-บ้านวังหิน  ซึ่งเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จะประสานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือดําเนินการ
ซ่อมแซมต่อไป 
   ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีก  
   นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  เสนอให้องค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าโดยการควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดไม่ให้มีมากเกินไป และให้ฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัว 
   นางพัฒนวดี  คชบาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  เสนอว่าการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัดมีอุปสรรค   
ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ครอบคลุมได้คือไม่สามารถจับสุนัขได้ 
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   นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เสนอให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัด
ให้ครอบคลุม  หากจับไม่ได้ก็หาวิธีอ่ืน  เช่น  การใช้ปืนยิงยาสลบ 
   ประธานให้นายกได้ตอบข้อเสนอแนะ  ซึ่งนายกได้กล่าวว่าการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลในเมืองนั้นได้ร่วมมือกันระหว่าง อบต.ในเมืองกับชมรม อพปม. ซ่ึงดําเนนิการฉีดวคัซีนเป็นประจําทุกปีจน
สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ถ้าหากมีสุนัขจรจัดที่หลงเหลือยังไม่ได้ฉีดก็จะ
มอบให้เจ้าหน้าดําเนินการต่อไป 

  ๖.๒  การมอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือเป็นตัวแทนของสภาฯ เพื่อเป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
   ประธานฯ กล่าวว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองได้ขอให้สภาฯ พิจารณามอบหมาย
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน  ๒  คน  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 
๒๕๕๗ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย   
   (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จํานวน ๒ คน เป็นรองประธานกรรมการ  
   (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภามอบหมายจํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ 
   (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ เป็นกรรมการ  
   (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นท่ี ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เป็น
กรรมการ 
   (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน  
๕ คน เป็นกรรมการ 
   (๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ หรือหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนอิสระในพ้ืนที่ จํานวน ๑ คน (ถ้ามี)  
   (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข หรือที่
เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหาร สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   ให้สาธารณสุขอําเภอ และ ผู้อํานายการโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กองทุน  
   การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเพ่ือให้  
บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 
   ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือเลือกเป็นตัวแทนของสภาฯ เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น   
   นายพิเชฐ  แช่มพุทรา  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  เสนอ  นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  โดยมี
ผู้รับรอง  ได้แก่  นายอุทัย  สอพิมาย  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑  และนายศรีประจวบ  บุไธสง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ 
 



- 10 - 
 

   นางพัฒนาวดี  คชบาง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑  เสนอ  นายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  โดยมีผู้
รับรอง  ได้แก่  นางปัญญา  จันทรศรี  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  และนางสําอาง  รัตนา  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
   ประธานฯ สรุปว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองได้มอบหมายให้  นางปัญญา จันทรศรี  
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔  และนายผดุง  เบาแรง  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองจะได้เสนอชื่อต่อกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ชาติเพื่อออก
คําสั่งแต่งตั้งต่อไป 
  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้วจึงสั่งปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในเมืองสมัยสามัญสมัยแรก  ครั้งที ่๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖1  เมื่อเวลา   
๑๕.๐๐ 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 
 


