
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕62 

ครั้งท่ี 1/๒๕62 
วันจันทรท่ี 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
----------------------------- 

ผูมาประชุม   
1.  นายประสิทธิ์ อุตทะปา  ประธานสภา อบต.ปากชอง 
2.  นายวิชัย ปาแน  รองประธานสภา อบต.ปากชอง 
3.  นางประเทือง เลทัม  เลขานุการสภา 
4.  นายอภิสิทธิ ์ แสงรัศมี  ส.อบต.หมูท่ี  1 
5.  นายนุกูล รวมสุข  ส.อบต.หมูท่ี  1 
6.  นายสมาน เคระนัน  ส.อบต.หมูท่ี  2 
7.  นายพงศวิชญ พิมพาลัย  ส.อบต.หมูท่ี  ๒   
8.  นายสมควร สวนชูผล  ส.อบต.หมูท่ี  3   
9.  นายกิตติ ราชจันทึก  ส.อบต.หมูท่ี  ๓ 
10.  นายอุทัย คงเพ็ชร  ส.อบต.หมูท่ี  4 
11.  นางเตือนจิตร ยิ่งนอก  ส.อบต.หมูท่ี  5  
12.  นายณรงค วุฒิพนมศักดิ์  ส.อบต.หมูท่ี  ๕ 
13.  นายสุพัฒน สิทธิปญญา  ส.อบต.หมูท่ี  6 
14.  นายอนุวัฒน แจงสวัสดิ์  ส.อบต.หมูท่ี  7  
15.  นายประเท่ียง จันทรัตน  ส.อบต.หมูท่ี  7 
๑6.  นายบุญรวม   เขียวเนตร  ส.อบต.หมูท่ี  ๘  
๑7.  นายทวี   จูฑะรัตน  ส.อบต.หมูท่ี  ๘ 
18.  นายสมจิตต ขอตอกลาง  ส.อบต.หมูท่ี  9  
19.  นายยอดชาย   วรรณรักษ  ส.อบต.หมูท่ี  ๑๐ 
20.  นายแรม   ยานโคกกรวด  ส.อบต.หมูท่ี  ๑๐ 
21.  นายไพฑูรย สาระกูล  ส.อบต.หมูท่ี  12 
22.  นายนิเวศน   ตนสมบูรณ  ส.อบต.หมูท่ี  ๑๒ 
๒3.  นายสมพงศ   ลอยพิมาย  ส.อบต.หมูท่ี  ๑๔ 
24.  นายประจกัษ อํ่าพันธุ  ส.อบต.หมูท่ี  14 
25.  นายณพงษ กร่ํากลาง  ส.อบต.หมูท่ี  15 
26.  นางประไพ วรศิริสุข  ส.อบต.หมูท่ี  18 
27.  นายสิทธโิชค   วิเศษรัตน  ส.อบต.หมูท่ี  ๑๘ 
28.  นายบุญสง พรมสันเทียะ  ส.อบต.หมูท่ี  19 
29.  นายเสนห ขอนดอน  ส.อบต.หมูท่ี  20 
30.  นายนิรันดร ภูมูล  ส.อบต.หมูท่ี  20 
31.  นางสมหมาย  บุญเลี้ยงมา  ส.อบต.หมูท่ี  21 
32.  นายประสิทธิ์  จันทบุญ  ส.อบต.หมูท่ี  21 
33.  นายธชักรณธนิน ผลสันเทียะ  ส.อบต.หมูท่ี  22 
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ผูลาประชุม 
1.  นายมานิต นาคจันทึก  ส.อบต.หมูท่ี  16 
 
 
ผูขาดประชุม 
ไมมี 

ผูเขารวมประชุม 
๑.  นายเสกสันต    ทองสวัสดิ์วงศ   นายก อบต.ปากชอง 
2.  นายกฤษณะคม  สกุลรวมสุข   รองนายก อบต. 
3.  นายประพฤติ กิตติสุนทร  เลขานุการนายก อบต. 
4.  นายคมสรรค หวังก้ันกลาง  ปลัด อบต. 
5.  นางพิศมัย ไกรดงพลอง  หัวหนาสํานักงานปลัด 
6.  นายปรชีา สกุลพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
7.  นายอรรถกร    ศรีแกว  นิติกรชํานาญการ 
8.  นายพงษอนันต  คําภา  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
9.  นายชัชวาล  พุทธไธสง  หัวหนาฝายกอสราง 
10.  นางสาวสวุรรณภา สมพงศ  หัวหนาฝายการเงิน 
11.  นางสาวศรีสุดา พฤกษา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
12. นายธรรมศิลป  ขอนพกลาง  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
13. นายกิตติพงศ  รุงพิมาย  นายชางโยธาอาวุโส 
14.  นางรสสุคนธ  ปองกลาง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
15.  นางสาวปรียาภรณ ปองกลาง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
16.  นางสาวอรชามา มีระหันนอก  พนักงานจางท่ัวไป 
17.  นางสาวกมลทิพย นาวงษ  พนักงานจางท่ัวไป 
18.  นางสาวฐานิดา นาควิเศษ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

  เลขานุการสภาแจง มีผูลาประชุม 1 ราย (1) นายมานิต  นาคจันทึก ส.อบต.หมูท่ี 16  
และแจงหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาทองถ่ิน อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 
๒๔ และขอ ๑๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. 
๒๕๕๔ (ฉบับท่ี  ๒) ดังนี้ 
  ๑. แตงกายชุดสุภาพและใชถอยคําท่ีสุภาพ ไมกลาวคําหยาบคาย  
   ๒. ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการรบกวนผูเขารับฟงการประชุมทานอ่ืนๆ  

   ๓. เขารับฟงการประชุมสภาในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไวให 

   ๔. หามนําอาหาร และของมึนเมาเขามาในท่ีประชุม 

   ๕. หามกระทําการใดๆ ใหเสื่อมเสียเกียรติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

   ๖. ปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 

๗. หามพาอาวุธเขามาในท่ีประชุมโดยเด็ดขาด 

เริ่มประชุมเวลา  ๐8.3๐  น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  สมัยประชุม  
  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/๒๕62 ประจําป ๒๕62 วันศุกรท่ี  19  เดือน  
  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
  ประธานแจงใหสมาชิกสภาพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแลววาถูกตอง
หรือมีสิ่งใดแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ท่ีประชุมไมมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ประธานขอ
มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  
     ท่ีประชุมมีมติ  รับรองรายงานการประชมุ  33 คะแนนเสียง 
     ไมรับรองรายงานการประชมุ 0 คะแนนเสียง  

     งดออกเสียง   0 คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา        

   3.1 ญัตติเรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบ(ราง)ขอบัญญัติตําบล เรื่อง งบประมาณราย 

        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563      

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เรียนเชิญผูบริหารอภิปราย   

   นายเสกสันต  ทองสวัสดิ์วงศ นายกองคการบริหารสวนตําบลไดอภิปราย แถลง

งบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมรายละเอียด ตาม

เอกสารแนบทายรายงานการประชุม และไดขอแกไขเอกสารในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

2563 ดังนี้             

   1. ในคําแถลงงบประมาณ        

   - ในหัวขอท่ี 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561 (1) รายรับจริงจํานวน 91,193,179.30 บาท แกไขท่ีขีดเสนใตเปน 91,042,267.54  

   -หมวดภาษีอากร จํานวน 6,756,923.33 บาท แกไขท่ีขีดเสนใตเปน 6,606,011.57

   -  (3 )  รายจ ายจริ งจํ านวน 67,718,486.21 บาท  แก ไข ท่ี ขีด เสน ใต เป น 

65,855,346.21           

   - งบกลาง จํานวน 21,208,328.00 บาท แกไขท่ีขีดเสนใตเปน 21,210,717.00 

   -  งบดํ า เ นิ น งาน  จํ านวน  14 ,447 ,640 .99 บาท  แก ไ ข ท่ี ขี ด เ ส น ใต เป น 

13,260,111.99           

   - งบลงทุน จํานวน 7,222,708.55 บาท แกไขท่ีขีดเสนใตเปน 6,544,708.55  

   2. หนา 28/69 บรรทัดท่ี 5 ตัดคําวา “ครู “ ออก      

   3. หนา 32/69 บรรทัดท่ี 7 8,500 บาท แกไขเปน 8,400 บาท   

   4. หนา 43/69 วรรคทาย เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง ตั้งไว 60,000.-บาท เพ่ือจาย

เปนเงินเพ่ิมคาครองจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางท่ัวไป ตัดขอความท่ีขีดเสนใตออกและใช

ขอความตอไปนี้แทน เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและจายเปนคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานจางตาม 
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ภารกิจท่ีไดรับการประเมินในระดับดีเดนรอยละ 5 รอยละ 4 รอยละ 3 จํานวน 2 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงาน

ธุรการ พนักงานขับรถยนต และเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมใหกับ       

   5. หนา 54/69 วรรคทาย กอสรางตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด รวมปายโครงการตามแบบ 

ม/ฐ ท่ีกําหนด ตัดขอความท่ีขีดเสนใตออก และบรรทัดทายสุด พ.ศ. 2561-2565 หนา 696 ขอ 220 แกไขท่ีขีด

เสนใตเปน หนา 220 ขอ 696          

   6. หนา 56/69 โครงการกอสรางถนนลาดยาง(บริเวณซอยภูลองลม)...ทางหลวงชนบท

เลขท่ี ทช-2-303 รวมปายโครงการ แกไขท่ีขีดเสนใตเปน รวมปายชั่วคราวและปายโครงการ   

   7. หนา 64/69 บรรทัดท่ี 12 พ.ศ. 2561-2565 หนา 697 ขอ 221 แกไขท่ีขีดเสน

ใตเปน หนา 221 ขอ 697 และบรรทัดท่ี 22 ตัดคําวา “รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด”ออก 

   ท่ีประชุมไดปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563            

   ประธานสภาขอมติท่ีประชุมในหลักการแหงรางขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563          

   ท่ีประชุม มีมติ รับหลักการ   33   คะแนนเสียง    

     ไมรับหลักการ 0 คะแนนเสียง    

     งดออกเสียง 0 คะแนนเสียง    

   ประธานสภาขอใหสมาชิกสภาเสนอตั้งคณะกรรมการแปรญัตติซ่ึงสามารถตั้งได 3 แตไม

เกิน 7 คน ใหสมาชิกสภาเสนอ          

   นายอนุวัฒน  แจงสวัสดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 7 เสนอตั้งใหมี

คณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 คน         

   ไมมีสมาชิกสภาเสนอตั้งจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติอีก ประธานสภาขอมติท่ีประชุม

ในการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 คน        

   ท่ีประชุม มีมติ  เห็นชอบ   33   คะแนนเสียง      

      ไมเห็นชอบ 0 คะแนนเสียง    

      งดออกเสียง 0 คะแนนเสียง    

   ประธานสภาขอใหสมาชิกสภาเสนอชื่อผูท่ีเหมาะสมเปนคณะกรรมการแปรญัตติ และมีผู

รับรอง ๒ คน โดยใหดําเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรอบละ ๑ คน     

   รอบท่ี 1 นายธัชกรณธนิน  ผลสันเทียะ สมาชิกสภาหมูท่ี 22 เสนอตั้งนายประจักษ     

อํ่าพันธุ สมาชิกสภาหมูท่ี 14 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ผูรับรอง 2 คน นายสิทธิโชค  วิเศษรัตน สมาชิกสภาหมู

ท่ี 18 , นายประสิทธิ์  จันทบุญ สมาชิกสภาหมูท่ี 21 รอบนี้ไมมีการเสนอชื่อผูใดอีก ถือวาผูท่ีถูกเสนอคนเดียว นาย

ประจักษ  อํ่าพันธุ ไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติ        

   รอบท่ี 2 นายเสนห  ขอนดอน  สมาชิกสภาหมูท่ี 20 เสนอตั้งนายอุทัย  คงเพ็ชร สมาชิก

สภาหมูท่ี 4 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ผูรับรอง 2 คน นายนิรันดร  ภูมูล สมาชิกสภาหมูท่ี 20 , นายบุญสง  

พรมสันเทียะ สมาชิกสภาหมูท่ี 19 รอบนี้ไมมีการเสนอชื่อผูใดอีก ถือวาผูท่ีถูกเสนอคนเดียว นายอุทัย  คงเพ็ชร ได 
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เปนคณะกรรมการแปรญัตติ          

   รอบท่ี 3 นายณพงษ  กร่ํากลาง สมาชิกสภาหมูท่ี 15 เสนอตั้งนายยอดชาย  วรรณรักษ 

สมาชิกสภาหมูท่ี 10 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ผูรับรอง 2 คน นางประไพ  วรศิริสุข สมาชิกสภาหมูท่ี 18 , 

นายประจกัษ  อํ่าพันธุ สมาชิกสภาหมูท่ี 14 รอบนี้ไมมีการเสนอชื่อผูใดอีก ถือวาผูท่ีถูกเสนอคนเดียว นายยอดชาย  

วรรณรักษ ไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติ         

   ประธานสภา ขอมติท่ีประชุมสภาใหความเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 คน 

ดังนี้  1) นายประจักษ  อํ่าพันธุ  2) นายอุทัย  คงเพ็ชร  3) นายยอดชาย  วรรณรักษ    

   ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบ   33  คะแนนเสียง    

     ไมเห็นชอบ 0 คะแนนเสียง    

     งดออกเสียง 0 คะแนนเสียง    

   ประธานสภา แจงในระเบียบขอ 49 ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอ

คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ขอท่ีประชุมสภาเสนอ      

   นายวิชัย  ปาแน รองประธานสภา เสนอวันท่ี 8,9,10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 

08.30 น.- 16.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง     

   ไมมีผูเสนอวันอ่ืนใดอีก        

   ประธานสภาขอมติท่ีประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร

ญัตติในวันท่ี 8,9,10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปาก

ชอง             

   ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบ   33   คะแนนเสียง    

     ไมเห็นชอบ 0 คะแนนเสียง    

     งดออกเสียง 0 คะแนนเสียง    

   ประธานสภาแจงนัดประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2562 ครั้งท่ี 

2/2562 ในวันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

   ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

   นางพิศมัย  ไกรดงพลอง หัวหนาสํานักงานปลัด ไดรับอนุญาตจากประธานสภาแลว 

ประชาสัมพันธและขอความรวมมือเขารวมโครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส

บรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 10 มีกิจกรรมฟนฟูพัฒนาลําน้ําคูคลอง สถานท่ีบริเวณลําตะคองหมูท่ี 3 บานโปงประทุน 

ตําบลปากชอง ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. การแตงกาย ชุดจิตอาสา    

   นายกิตติ  ราชจันทึก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 3 สอบถามในซอย 5 

ของหมู 3 เสนอไป 200 เมตร เหตุใดจึงมีระยะ 100 เมตร       

   นายเสกสันต  ทองสวัสดิ์วงศ นายกองคการบริหารสวนตําบล ชี้แจงขาดเหลืออยางใดคอย

ใชงบจายขาดเงินสะสม นาจะไดใชกอนประกาศใหมีการเลือกตั้งทองถ่ิน 
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   นายแรม  ยานโคกกรวด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 10 สอบถาม มีปาย

โครงการหักอยูบริเวณสามแยกประปาในหมูบาน จะดําเนินการอยางไร     

   นายปรีชา  สกุลพันธ ผูอํานวยการกองชาง ไดรับอนุญาตจากประธานสภาแลว เจาหนาท่ี

จะเขาไปดําเนินการเก็บขนให          

   นายอภิสิทธิ์  แสงรัศมี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 1 สอบถาม ทราบมาวา

มีท่ีดินสาธารณประโยชนอยู 2 แปลง จะดําเนินการอยางไรกับท่ีดินดังกลาว เกรงวาถามีการบุกรุกเขาครอบครองจะ

ทําใหทางราชการเสียประโยชน          

   นายกฤษณะคม  สกุลรวมสุข รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในสวนของท่ีดิน

สาธารณประโยชน ทางฝายบริหารจะพิจารณาใหทางราชการไดเขาใชประโยชน แตอาจติดขัดปญหาประการอ่ืนใด

หรือไม เชน มีกรณีพิพาท จะใหเจาหนาท่ีชวยชี้แจง        

   นายปรีชา  สกุลพันธ  ผูอํานวยการกองชาง ไดรับอนุญาตจากประธานสภาแลว เรียนวา

ไดมีหนังสือแจงขอรังวัดไปท่ีสํานักงานท่ีดินเพ่ือออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงแลว แตท่ีดินยังไมมารังวัด จะมี

หนังสือแจงขอรังวัดไปอีกครั้ง           

   นายกฤษณะคม  สกุลรวมสุข รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ชี้แจงเพ่ิมเติมท่ีดิน

สาธารณประโยชนถามีการดําเนินการทางเอกสารแลวเสร็จ ทางราชการตองเขาใชประโยชน   

   นายสมจิตต  ขอตอกลาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 9 หารือเรื่องถนนใน

หมูท่ี 9 ท่ีรอการดําเนินการอยู แตในระหวางรอจะแกปญหาเฉพาะหนาท่ีถนนเปนหลุมเปนบออยางไร เพราะในชวง

นี้มีหนวยงานราชการเขามาในพ้ืนท่ี ส.ป.ก.ในหมูท่ี 15 และตองผานเสนทางในหมูท่ี 9 มียางมะตอยหรือไม หรือจะ

เอาดินไปถมหลุมถมบอ           

   นายปรีชา  สกุลพันธ  ผูอํานวยการกองชาง ไดรับอนุญาตจากประธานสภาแลว เรียนวา

ถนนในหมูท่ี 9 อยูในงบดําเนินการอยูแลว ตองรอดําเนินการ ในสวนของยางมะตอยนั้นมีแตไมสามารถเอาไปถมได

จะเปนการทําซํ้าซอน เพราะกอนใชงบดําเนินการตองมีรูปถายสภาพถนนกอน หนวยตรวจสอบเชน สตง. ก็จะ

พิจารณารูปถายประกอบดวยวาหนวยงานใชจายงบประมาณชอบหรือไม     

   นายสมจิตต  ขอตอกลาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 9 ทราบและเขาใจ 

อยากจะฝากถึงสมาชิกสภาหมูอ่ืนท่ีใชทางสัญจรผานหมูท่ี 9 คงทราบสถานการณดวยกันแลวขอใหชวยอธิบายให

ประชาชนท่ีสัญจรไปมาทราบเหตุผลดวย         

   นายไพฑูรย  สาระกูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 12 หารือเรื่องถนนใน

หมูท่ี 12 เสนกลางบานถนนเปนหลุมอยูหนึ่งหลุม เกรงวาจะเปนอันตรายตอประชาชนผูสัญจรโดยเฉพาะผูขับข่ี

รถจักรยานยนต ดําเนินการไดหรือไม         

   นายปรีชา  สกุลพันธ  ผูอํานวยการกองชาง ไดรับอนุญาตจากประธานสภาแลว เรียนวา

จะดําเนินการ            

   นายณพงษ  กร่ํากลาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 15 ในกรณีของถนน 
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หมูท่ี 9 มีหลายหมูบานใชเปนทางสัญจรผานดวย ถาหนวยงานไมสามารถดําเนินการได ทางหมูบานจะนําดินไปถม

หลุมบอไวกอนไดหรือไม อยางไร          

   นายปรีชา  สกุลพันธ  ผูอํานวยการกองชาง ไดรับอนุญาตจากประธานสภาแลว เรียนวา

หมูบานดําเนินการได 

   นายสิทธิโชค  วิเศษรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 18 หารือเรื่องการ

เชื่อมทางจากหนาบานของประชาชนทับหรือล้ําเขามาในถนนของหนวยงาน บางท่ีท้ังล้ําและเปนเนินสูงกวาถนนมาก

การเชื่อมทางตองขออนุญาตหนวยงานหรือไม ถาล้ําแลวจะมีวิธีการแกไขอยางไร     

   นายกฤษณะคม  สกุลรวมสุข รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จะใหกองชางเขาไป

ตรวจสอบและดําเนินการ เห็นควรแจงหรือประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในการเชื่อมทางดวย 

   ท่ีประชุมไมมีการกลาวแจงเรื่องใดอีก      

   ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม และปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑1.50 น. 

   

        ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกการประชุม 

                                                      (นางประเทือง  เลทัม) 

                                       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

      ลงชื่อ....................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายอภิสิทธิ์  แสงรัศมี) 

                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา  

      ลงชื่อ....................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นางประไพ  วรศิริสุข) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภา 

      ลงชื่อ....................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายอนุวัฒน  แจงสวัสดิ์) 

                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

สภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดรับรองรายงานการประชุมสภาแลว ในคราวประชุมสภาสมัยประชุม   

สมัย           สามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 / 2562                  วันท่ี  14 ส.ค. 62   

         ลงชื่อ............. .....................................ผูรับรองรายงานการประชุม 

                 (นายประสิทธิ์  อุตทะปา)     

   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

                                      


