
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖๓   

เมื่อวันที่   14   ธันวาคม ๒๕๖๓    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    

------------------------ 
สมาชิกผู้มาประชมุ จ านวน 14 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ นายส าเนา  เต้ียงสูงเนิน ประธานสภา อบต. ส าเนา  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายช านาญ  บัวไผ่ รองประธานสภา อบต. ช านาญ บัวไผ่ 
๓  นางสมจิตร  ธรรมมา เลขานุการสภา อบต. สมจิตร  ธรรมมา 
๔ นางมะราวรรณ์  ทบแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ มะราวรรณ์  ทบแก้ว 
๕ นางช่วยชอบ ครจ านงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่  1 ช่วยชอบ  ครจ านงค ์
๖ นางพุ่มพวง ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ พุ่มพวง  ฉัตรสูงเนิน 
๗ นางสาวมณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ มณนิชา   เคลื่อนสูงเนิน 
๘ นายประสงค์  ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4  ประสงค์  ยุนสูงเนิน 
9 นายมานัด  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ มานัด  เตี้ยงสูงเนิน 

10 นายสมศักดิ ์ สิทธิ์สูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สมศักดิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
11 นายประสิทธิ์  คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ประสิทธิ์  คลังสูงเนิน 
12 นายแต้ม  เร่งสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ แต้ม  เร่งสูงเนิน 
13 นางลักษิกา   โฮ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ลักษิกา   โฮ 
14 นายประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ ประมวล   แสงรัศมีเพ็ญ 
15 นายประเทือง  กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ ประเทือง  กรึมสูงเนิน 

 

ผู้ไม่มาประชมุ     จ านวน  1 คน   นางทวี  หวัดสูงเนิน    สมาชิกสภา อบต หมู่  7 ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  8 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 
๑ นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. ณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน 
๒ นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. สมศักดิ์   ถีสูงเนิน 
๓ นายฟุต  เนมขุนทด รองนายก อบต. ฟุต  เนมขุนทด 
๔ นายประกอบ  ถินสูงเนิน รองนายก อบต. ประกอบ  ถินสูงเนิน 
5 นางสาวรัตนา  จิรลานนท์ หัวหน้าส านักปลัด รัตนา  จิรลานนท์ 
6 นางสาวนิภา มาปะโท ผู้อ านวยการกองคลัง นิภา  มาปะโท 
๗ นายพีรพงษ์  ชาญพล ผู้อ านวยการกองช่าง พีรพงษ์  ชาญพล 
๘ นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา สมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร 

 
/เริ่มประชุม…. 

 
 
 
 
 



 ๒ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
นางสมจิตร  ธรรมมา บัดนี้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มาประชุมพร้อมกัน จ านวน    
เลขานุการสภา  ๑4 คน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วน  

ต าบลโค้งยาง นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์
ไหว้พระ พร้อมเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประธานสภา                ครัง้ที่  1 ประจ าปี 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่   2) พ.ศ. 2554 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน 1.1  ขอเชิญสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกิจกรรม Big Cleaning   
ประธานสภา  Day ในวันพุธที่  16  ธันวาคม  2563  เวลา  09.30  น. ณ  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโค้งยาง   
1.2  กลุ่มโรงเรียนกุดจิก - นากลาง  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในวันพุธที่  16  ธันวาคม  2563  เวลา  09.00 น. ณ สนามกีฬา
โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยางได้รับมอบเกียรติบัตรจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับ A ขอเชิญสมาชิกทุกท่านถ่ายภาพ
ร่วมกันหลังจากปิดประชุม 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง (ครั้งที่แล้ว)  
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563  เม่ือวันที่ 28 กันยายน
2563   

นายส าเนา เตีย้งสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ 
ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา  ไม่มี    

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภา รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วครับ  
ประธานสภา                   

มตทิี่ประชุมสภา      รับรอง     ๑3  เสียง    
     งดออกเสียง               ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
๓.๑  เรื่อง   พิจารณาโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ของส านักปลัด  
จ านวน  1 รายการ  

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา ครับ  
ประธานสภา  

/นางสาวรัตนา……. 
 



 ๓ 
นางสาวรัตนา  จิรลานนท์     เรยีนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ดิฉันนางสาวรัตนา  จิรลานนท์ หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงการโอนงบประมาณ

ของส านักปลัด เนื่องจากการตั้งงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ไม่ตรงตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 จึงขออนุมัติโอนไปตั้งรายการใหม่ 
ดังนี้    
 โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดเครื่องเสียงรถ
ประชาสัมพันธ์) เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด หน่วยงาน ส านักงานปลัด อบต. งบประมาณตั้งไว้  30,000 บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท 
โอนลด    30,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด             0 บาท 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  (ชุดเครื่องเสียงรถ
ประชาสัมพันธ์) เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 
ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1. เครื่องขยายเสียงบลูทูธ ขนาด 200 วัตต์ จ านวน  1 เครื่อง 
2. ล าโพงฮอร์น ขนาด 9 นิ้ว x 11.5  นิ้ว  จ านวน 4  ตัว 
3. ไมค์โครโฟนไร้สายจับพูด 2 ตัว พร้อมเสา 4 ต้น จ านวน 1  ชุด 
4. คานส าหรับติดตั้งล าโพงฮอร์น ประกอบด้วยขา + แร็กวางฮอร์น 

จ านวน 1 ชุด 
5. วิทยุ ดีวีดี พร้อมบลูทูธ จ านวน  1 เครื่อง 
6.  อุปกรณ์สายไฟส าหรับติดตั้งพร้อมค่าติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
  เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด หน่วยงาน ส านักงานปลัด อบต. งบประมาณตั้งไว้ 
30,000 บ า ท  ก า ร โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ค รั้ ง นี้ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจหน้าที่อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ  
ประธานสภา   

ที่ประชุมสภา ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้โอนงบประมาณ  จ านวน   
ประธานสภา 30,000 บาท  ของส านักงานปลัด 

 /มติที่ประชุมสภา…… 



 ๔ 
มตทิี่ประชุมสภา       เห็นชอบ   ๑3  เสียง    

       งดออกเสียง            ๑   เสียง 
 

๓.2  เรื่อง ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 3 ต าบลโค้งยาง   
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  (สายบ้านนางน้ าอ้อย  รอสูงเนิน - บ้าน 
จ.ส.อ.น้อย  เคนวิเศษ) โดยมีขนาดความกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 177 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคุลกไม่น้อยกว่า 93 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 111,200.- บาท 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน   ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภา    

นายพีรพงษ์  ชาญพล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายพีรพงษ์ ชาญพล ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอชี้แจงสาเหตุที่ต้องขอ

ยกเลิกโครงการเนื่องจากว่าขนาดความยาว มีข้อผิดพลาดไม่ตรงตามแผน
จงึขอยกเลิกโครงการและขออนุมัติจา่ยขาดใหม่ให้ตรงตามแผน   

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ครับ   
ประธานสภา    

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่ม ีผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน 
ประธานสภา หินคลุก บ้านโค้งยาง  หมู่ที่   3  ต าบลโค้งยาง  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด

นครราชสีมา  (สายบ้านนางน้ าอ้อย  รอสูงเนิน - บ้าน จ.ส.อ.น้อย  เคนวิเศษ) 
โดยมีขนาดความกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคุลกไม่น้อยกว่า 93 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 111,200.- บาท ครับ 

มตทิี่ประชุมสภา       เห็นชอบ   ๑3  เสียง    
       งดออกเสียง            ๑   เสียง 
3.3  เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 1 โครงการ 

        โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโค้งยาง  หมู่ที่  3 ต าบลโค้งยาง  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  (สายบ้านนางน้ าอ้อย  รอสูงเนิน - 
บ้าน จ.ส.อ.น้อย  เคนวิเศษ) โดยมีขนาดความกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 
150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคุลกไม่น้อยกว่า 
78.75 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø  0.40 
เมตร  จ านวน  1  จุด  ๆ  ละ 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 109,100.- บาท   

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่ครับ  
ประธานสภา 

นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน เรยีนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกทา่น  ดิฉันนางสาวมณนิชา   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  เคลื่อนสูงเนิน   สมาชิกสภา หมู่ที่ 4   ขอสอบถามโครงการนี้เมื่อปรับให้

ตรงกับแผนแล้วตรงตามพ้ืนที่จริงหรือไม ่

/นายพีรพงษ์... 



 ๕ 
นายพีรพงษ์  ชาญพล เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายพีรพงษ์ ชาญพล ผู้อ านวยการกองช่าง   ผมได้ตรวจสอบพ้ืนที่

ด าเนินการแล้วตรงตามแผนและสามารถเข้าด าเนินการไดเ้ลย ครับ   

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ครับ  
ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ถ้าไม่ม ีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 
ประธานสภา   โครงการ งบประมาณ 109,100.- บาท   ครับ 

มตทิี่ประชุมสภา       เห็นชอบ   ๑3  เสียง    
       งดออกเสียง            ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง    อ่ืน ๆ  
   4.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  
          พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ .2563 
      

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ชี้แจง ครับ  
ประธานสภา 

นางสาวรัตนา  จิรลานนท์      เรยีนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกท่าน  ดิฉนั นางสาวรัตนา   
หัวหน้าส านักปลัด จิรลานนท์ หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่าน

ได้รับทั้งหมด 12 หน้า ดังนี้ 
 สรุปแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ จ านวน 2 โครงการ 

ด าเนินการ 1 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  จ านวน 10 โครงการ 

ด าเนินการ 9 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร จ านวน 7 โครงการ 

ด าเนินการ 4 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวน 13 โครงการ ด าเนินการ 

8 โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  จ านวน 10 โครงการ 

ด าเนินการ 8 โครงการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 33 โครงการ 

ด าเนินการ 11 โครงการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวศาสนา- วัฒนธรรมประเพณี

และกีฬา  จ านวน 9 โครงการ ด าเนินการ 6 โครงการ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน 11 

โครงการ ด าเนินการ 6 โครงการ 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

จ านวน 6 โครงการ ด าเนินการ 4 โครงการ 
/10. ยุทธศาสตร์..... 



 ๖ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จ านวน 7 โครงการ ด าเนินการ 6 โครงการ 
สรุปผลส าเร็จตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ปี 2563) 

      106 โครงการ 
จ านวนโครงการที่น ามาท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563                  72 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ             67.92 
จ านวนโครงการฯ ที่น ามาด าเนินการประจ าปี 2563        63 

  คิดเป็นร้อยละ              59.43 

ที่ประชุมสภา   รับทราบ 
   4.2  รายงานสถานะการเงิน - การคลัง ประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. 2563 
นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด ครับ  
ประธานสภา 

นางสาวนิภา  มาปะโท   เรยีนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันนางสาวนิภา  มาปะโท  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่  30 กันยายน 2563  ดังนี ้
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร   41,524,908.39  บาท 
     เงินฝากกระทรวงการคลัง                       3,900.00  บาท 
     ลูกหนี้ค่าภาษี                        4,027.90   บาท 
     ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     390,000.00  บาท 
         รวมทรัพย์สินหมุนเวียน              41,922,836.29 บาท 
     รายจ่ายค้างจ่าย                    614,867.34  บาท 
              เงินรับฝาก                  1,310,754.30  บาท 
         รวมหนี้สินหมุนเวียน                          1,925,621.64  บาท 
             เงินสะสม       24,366,972.45  บาท 
             เงินทุนส ารองเงินสะสม    15,630,242.20   บาท 
        รวมเงินสะสม     39,997,214.65   บาท 
        รวมหนี้สินและเงินสะสม    41,922,836.29   บาท 

ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านค่ะ 

ที่ประชุมสภา   รับทราบ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะสอบถามที่ประชุมหรือไม่ ครับ  
ประธานสภา 

นางพุ่มพวง ฉัตรสูงเนิน   ฝากเรื่องไฟฟ้าโซลาเซล ถ้าจะติดตั้งขอให้ติดตั้งในจุดที่ส าคัญ และฝาก 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 เรื่องการท าความสะอาดคลองช่วงทองหลามอ้อมด้วย น้ าไหลไม่สะดวก

เลย 

นายณรงค์  เตี้ยงสูงเนิน ปัญหาเรื่องคลอง คือชาวบ้านน าเศษวัชพืชและกิ่งไม้ไปทิ้งลงคลอง  
นายก อบต.โค้งยาง ต้องช่วยกันดูแล ครับ 

/นางสาวมณนิชา…….. 



 ๗ 
นางสาวมณนิชา เคลื่อนสูงเนิน ฝากเรื่องไฟฟ้าโซลาเซล  กับไฟฟ้าทั่วไปอย่างไหนจะคุ้มค่าและประหยัด 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 มากกว่ากัน อีกเรื่อง อยากฝากเรื่องขยะอันตราย ให้ อบต. ไปเก็บด้วยคะ  

นายพีรพงษ์  ชาญพล  ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วไฟโซลาเซลจะคุ้มค่ามากกว่าครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง   

นางสมจิตร  ธรรมมา  อยากฝากท่านสมาชิกทุกท่าน เรื่องถังขยะอันตราย  ส่วนใหญ่ชาวบ้าน 
ปลัด อบต.โค้งยาง  จะน าขยะทั่วไปมาท้ิง ฝากท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยคะ 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน     มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่  ครับ 

ประธานสภา 

ที่ประชุมสภา   ไม่มี 

นายส าเนา เตี้ยงสูงเนิน     ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุม 
ประธานสภา                   

ปิดประชุมเวลา    ๑๑.0๐ น.  
  ลงชื่อ   สมจิตร ธรรมมา     ผู้จดรายงานการประชุม 
                    (นางสมจิตร ธรรมมา) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
   ลงชื่อ   ประมวล  แสงรศัมีเพ็ญ  

    (นายประมวล  แสงรัศมเีพ็ญ) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

   ลงชื่อ    ประเทือง กรึมสูงเนิน   
    (นายประเทือง กรึมสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  

   ลงชื่อ      มณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน 
    (นางสาวมณนิชา  เคลื่อนสูงเนิน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  
 
  

  


