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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป 25๖๓  
วันพุธท่ี  2  กันยายน  25๖๓ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1. นายโอภาศ มันทุย ประธานสภา โอภาศ มันทุย  
2. นายบุญรวย ทามบุญฤทธิ์ รองประธานสภา บุญรวย ทามบุญฤทธ์ิ  
3. นายอนุศร หะหมาน เลขานุการสภา อนุศร หะหมาน  
4. นายสุกิจ มันทุย ส.อบต.  ม.1 สุกิจ มันทุย  
5. นางจรวย หยงสตาร ส.อบต.  ม.1   ลา 
6. นายสงัด เองฉวน ส.อบต.  ม.2 สงัด เองฉวน  
7. นายสุรเชษฐ นวลสุวรรณ ส.อบต.  ม.3 สุรเชษฐ นวลสุวรรณ  
๘. นายสัมพันธ เหมือนทอง ส.อบต.  ม.4 สัมพันธ เหมือนทอง  
๙ นางสาวรสสุคนธ           นวลนาค ส.อบต.ม.๔ รสสุคนธ นวลนาค  

1๐ นายสมโชค รองเดช ส.อบต.  ม.5 สมโชค รองเดช  
1๑ นายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.  ม.6   ลา 
1๒ นายบุญล้ําเลิศ สงศร ี ส.อบต.  ม.6 บุญล้ําเลิศ สงศร ี  
1๓ นายยรรยง โพชสาลี ส.อบต.  ม.7   ลา 
1๔ นายสมัคร หะหมาน ส.อบต.  ม.7 สมัคร หะหมาน  
1๕ นายวิเชียร หะเทศ ส.อบต.  ม.8 วิเชียร หะเทศ  
1๖ นายสมบูรณ ณ พัทลุง ส.อบต.  ม.9 สมบูรณ ณ พัทลุง  
๑๗ นายเฉลิม จิตรหลัง ส.อบต.  ม.9  เฉลิม      จิตรหลัง  
1๘ นายพน หะเทศ ส.อบต.  ม.10 พน หะเทศ  
๑๙ นายธนสรรค สิงหอินทร ส.อบต.  ม.11 ธนสรรค สิงหอินทร  
 
 
 
ผูไมมาประชุม   
1. นางจรวย      หยงสตาร 
๒. นายสมสุข     สุขลิ้ม 
๓. นายยรรยง    โพสสาล ี    
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ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายประสาร   แกวพิทักษ นายกฯ ประสาร แกวพิทักษ  
๒. นายเฉลียว นวลนาค รองนายกฯ เฉลียว นวลนาค  
๓. นายจักรตราวุธ ทองรอง รองนายกฯ. จักรตราวุธ ทองรอง  
๔. นางสาวรัชน ี นวลสุวรรณ เลขาฯนายกฯ รัชนี นวลสุวรรณ  
๕. นางเพชรราตรี อินทรชวย รองปลัดฯ เพชรราตร ี อินทรชวย  
๖. นางสาวมะลิสา    เพชรศรี นิติกร มะลสิา    เพชรศร ี  
 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.๓0  น. 
 
ประธานสภาฯ.  สวัสดีคณะผูบริหารและสมาชิกท่ีเคารพทุกทานกระผมขอเปดการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  สมัยสามัญ สมัยท่ี๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป 25๖๓ 
วันพุธท่ี ๒  กันยายน  25๖๓  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  
ประกาศอําเภอปะเหลียน เรื่อง ขยายระยะเวลาประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  
  ตามท่ี สภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดกําหนดประชุมสภาองคื
การบริหารสวนตําบลแหลมสอม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ระหวาง
วันท่ี ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกําหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ซ่ึงขณะนี้ระยะเวลา
ดังกลาวจะครบกําหนดแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมไมสารถ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ไดทันในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม จึงขอขยายระยะเวลาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑๕ ระหวางวันท่ี ๓๑ สิงหาคม –๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายอําเภอปะเหลียนพิจารณาแลวอนุญาตใหขยายระยะเวลาประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอม สมัยสามัญสมัยท่ี ๒ ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปอีก 
๑๕ วัน ระหวางวันท่ี ๓๑ สิงหาคม-๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ อยางเครงครัด 
  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายไพโรจน ศรีละมุน นายอําเภอปะเหลียน 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
    -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   กระทูถาม 
 
ประธานสภาฯ  มีกระทูถาม จํานวน ๒ กระทู กระทูถามดวนและกระทูถามท่ัวไป ของนายสมสุข   

สุขลิ้ม ซ่ึงไดมีหนังสือไปถึงทานในการประชุมครั้งนี้ แตเนื่องจากวันนี้ทานไมมา
ประชุม กระทูถามดังกลาวจึงตกไปครับ ตามระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาฯ. ขอ ๙๗ วรรคสอง เม่ือถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ถาผูตั้งกระทูถามไม
ถามหรือไมอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ใหถือวาไดถอนกระทูถามนั้น 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ 
  -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
 
ประธานสภา  5.๑ พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 256๔    
   
 วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิ

ประธานสภา ตามท่ีไดประชุมครั้งแรกไดรับหลักการไปแลวนั้นและคณะกรรมการแปรญัตติก็ได
ประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานการ
แปรญัตติตอท่ีประชุมสภา เชิญครับ 

 
นายสมโชค  รองเดช เรียนประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายสมโชค รองเดช ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ครับ
ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจําป ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไดมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๓ ทาน 
และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ. ไดมีมติ เลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ดังนี้ 

   ๑. นายสมโชค  รองเดช  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ. 
   ๒. นายเฉลิม    จิตรหลัง  กรรมการ 
   ๓. นายสุรเชษฐ   นวลสุวรรณ  กรรมการ/เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ. 

ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาฯ.ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตอคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ.ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม นั้นซ่ึงในหวงระยะเวลารับคําแปรญัตติ 
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ไดมีผูเสนอคําแปรญัตติ จํานวน ๑ ทาน คือ นายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต. ม.๖ ไดขอเสนอ
แปรลดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ๒ เรื่อง  
๑. ขอแปรลดงบประมาณ งานกีฬาและนันทนาการ (หนาท่ี ๑๑๔) คาวัสดุกีฬาจาก 
๕๕,๐๐๐ บาท เปนศูนย ๐ บาท เนื่องจากโครงการดังกลาวไมปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬารวมอยูในงบประมาณ
โครงการแขงขันกีฬาฯ. 
๒.ขอแปรลดงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) เงินคาตอบแทนจาก ๑,๙๗๒,๘๐๐ บาท ลดลง ๒๕๙,๒๐๐ บาท เนื่องจาก 
สมาชิกสภาไดถึงแกกรรม ๑ ทาน และไดลาออกไปแลว ๒ ทาน กอรปกับคําสั่ง คสช.
ไมใหมีการเลือกตั้งซอมแทนท่ีวางลง ผูบริหารควรนํางบประมาณดังกลาวไปตั้งเปน
โครงการท่ีชาวบานเดือดรอนเรงดวน 

   คณะกรรมการแปรญัตติฯ.ไดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ. ผูบริหาร 
ผูเสนอคําแปรญัตติ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. และในวัน เวลา
ดังกลาวปรากฏวา นายสมสุข สุขลิ้ม (ผูเสนอคําแปรญัตติ) ไมมาชี้แจงตามกําหนดนัด 
เลยระยะเวลาเกินสามสิบนาทีจึงถือวาผูแปรไดถอนญัตตินั้นและท่ีประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ.ไดมีมติ ๓ เสียง ใหคงรางเดิมโดยไมมีการแกไข จึงถือวารางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔ 
ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีรายระเอียดตามบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ. จึงขอมอบรางขอบัญญัติใหทานประธานสภาฯ.
ดําเนินการข้ันตอนตอไปครับ 

 
ประธานสภาฯ. ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ไดรายงานผลการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติและสมาชิกสภาฯ.ก็ไดรับทราบเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  เม่ือผูแปรญัตติไมมาชี้แจงตามนัดของคณะกรรมการแปรญัตติ ใหถือวาผูแปรญัตติ

ไดถอนคําแปรญัตตินั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๑๕ วรรคสอง เม่ือมีการประชุม
คณะกรรมการสภาทองถ่ินตามกําหนดท่ีนัดหมาย ถาผูแปรญัตติไมมาชี้แจงตามนัดเปน
เวลาเกินกวาสามสิบนาที นับแตเวลาท่ีคณะกรรมการสภาทองถ่ินไดเริ่มประชุมในวันนั้น
ใหถือวาผูแปรญัตติไดถอนคําแปรญัตตินั้นแลว เวนแตผูแปรญัตติจะมีความจําเปนท่ีไม
อาจมาชี้แจงไดและการประชุมเรื่องนั้นยังไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะรับ
พิจารณาคําแปรญัตตินั้นตอไปก็ได   

มติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ.ท้ัง ๓ ทาน ใหคงไวรางเดิมโดยไมมีการแกไข ใน
วาระท่ี 2 ก็ผานเปนท่ีเรียบรอยแลวไมมีการแปรญัตติใดๆ 
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ประธานสภา วาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณรายจาย    
ประจาํปงบประมาณ 25๖๔ 
กระผมจะขอมติในท่ีประชุมแหงนี้วาใหความเห็นชอบตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลเรื่องงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  หรือไม  ขอมติท่ี
ประชุมยกมือครับ   

 

มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖๔    
 เห็นชอบ     1๖ เสียง   

   ไมเห็นชอบ   ๐  เสียง     

   งดออกเสียง  ๐  เสียง 

  ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๔ ก็ผานสภาฯ.เปนท่ีเรียบรอย
แลวครับ 

 
ประธานสภาฯ. ๕.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบรับโอนสินทรัพยของกลุมจังหวัดภาคใตอันดามัน  

จํานวน ๑ โครงการ 
-โครงการซอมสรางถนนสายแหลมสอม-นาทุง-หนาลา หมูท่ี ๑ หมูท่ี ๓ หมูท่ี ๗ 

ตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จํานวนเงิน ๘,๘๔๐,๘๐๙.๗๔ บาท        
ขอเชิญทานนายกฯ.นําเสนอญัตตินี้ตอสภาฯ.ครับ 

นายประสาร แกวพิทักษ เรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดวยองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอมไดรับหนังสือ จากศาลากลางจังหวัดตรัง ดวนท่ีสุด ท่ี ตง ๐๐๑๗.๒/ว๑
๑๘๗ ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแจงการโอนสินทรัพยของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอัน
ดามัน จํานวน ๑ โครงการ โครงการซอมสรางถนนสายแหลมสอม-นาทุง-หนาลา หมูท่ี ๑ 
หมู ท่ี  ๓  หมู ท่ี  ๗  ตํ าบลแหลมสอม อํา เภอปะเหลียน จั งหวัดตรั ง  จํ านวนเ งิน 
๘,๘๔๐,๘๐๙.๗๔ บาท  

 ดวยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันไดจัดทํารายละเอียดการโอนทรัพยสิน ท่ี
เ กิดจากการใชจ ายงบประมาณของกลุมจั งหวัดภาคใตฝ ง อันดามัน ซ่ึง ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)ไดมีมติเห็นชอบใหโอน
สินทรัพยแลว โดยใหสวนราชการ/หนวยงานผูรับโอนสินทรัพย ดําเนินการการสรางรหัส
สินทรัพยรอรับโอนในระบบ GFMIS หรือระบบบัญชีควบคุมสินทรัพยของหนวยงาน พรอม
กรอกขอมูลในแบบรายละเอียดการโอนสินทรัพยของจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสวนราชการ 
ชองผูรับโอน ใหหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ลงลายมือชื่อในฐานะผูรับโอน เพ่ือใหการ
โอนสินทรัพยของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน เปนไปดวยความเรียบรอย จึงนําเสนอตอ
ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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ประธานสภาฯ. มีสมาชิกสภาฯ.ทานใดมีขอสงสัยหรือมีเรื่องจะซักถาม เชิญครับ 

นายสุกิจ  มันทุย  เรียนทานประธานสภาฯ.และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมอยากทราบวาเม่ือเรารับโอน
มาแลวในสวนของคาใชจายกรณีถนนชํารุดเสียหาย อบต.ตองรับผิดชอบไม 

นายธนสรรค  สิงหอินทร เรียนทานประธานสภาฯ.และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมอยากทราบวาเรามี
งบประมาณเพียงพอไมเม่ือรับโอนมาแลว 

ประธานสภาฯ. มีสมาชิกสภาฯ.จะสอบถามหรือสงสัยประเด็นไหนอีกไมครับ ถาไมมีขอเชิญทานนายกฯ.
ชี้แจงครับ 

นายประสาร  แกวพิทักษ เรียนทานประธานสภาฯ.และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน ขอเชิญรองปลัดฯ.ชี้แจงครับ 

นางเพชรราตรี อินทรชวย เรียนทานประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน ดิฉันนางเพชรราตรี  อินทรชวย 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ขอชี้แจงรายละเอียดตามท่ีสมาชิก ตาม
หนังสือท่ีทานนายกฯ.ไดแจงการรับโอนสินทรัพยใหแก อบต. เปนผูใชประโยชนและดูแล
บํารุงรักษา จํานวน ๑ โครงการ โครงการซอมสรางถนนสายแหลมสอม-นาทุง-หนาลา หมูท่ี 
๑ หมู ท่ี  ๓ หมู ท่ี  ๗ ตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  จํานวนเ งิน 
๘,๘๔๐,๘๐๙.๗๔ บาท เปนโครงการท่ีเราไดงบประมาณจัดสรรจากกลุมจังหวัดภาคใตฝง
อันดามัน โดยอําเภอปะเหลียนเปนผูขอรับงบประมาณไปยังกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 
โครงการดังกลาวตองเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมเพ่ือขอความ
เห็นชอบรับโอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ ๙ ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แก
หนวยการบริหารราชการทองถ่ินหรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น
ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินนั้น 

 เบื้องตนกองชางไดเขาไปตรวจสอบถนนสายดังกลาวแลวมีขนาดกวาง ๘ เมตร ยาว 
๓,๑๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๔,๘๐๐ตารางเมตร สภาพใชงานไดดี เม่ือไดรับ
ความเห็นชอบแลวองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมก็สามารถดูแล ปรับปรุงซอมแซมได  

  ในสวนท่ีสมาชิกไดสอบถามถา อบต.เรารับโอนแลว เราสามารถดําเนินการซอมแซม
เองไดทันทวงที ถางบประมาณไมเพียงพอเราสามารถของบประมาณจาก อบจ. จังหวัด ได 
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ประธานสภาฯ. ตามท่ีทางรองปลัดฯ.ไดชี้แจง และสมาชิกก็ไดรับทราบรายละเอียดแลวกระผมจะขอมติท่ี
ประชุมสภาฯ.วาเห็นชอบรับโอนสินทรัพยของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน จํานวน ๑ 
โครงการ  โครงการซอมสรางถนนสายแหลมสอม-นาทุง-หนาลา หมูท่ี ๑ หมูท่ี ๓ หมูท่ี ๗ 
ตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จํานวนเงิน ๘,๘๔๐,๘๐๙.๗๔ บาท หรือไม 
ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       ๑๖     เสียง 

 ไมเห็นชอบ   ๐ เสียง 

 งดออกเสียง   ๐ เสียง 

ประธานสภาฯ. สรุปวาท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมมีมติเห็นชอบรับโอนสินทรัพยของ
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน โครงการซอมสรางถนนสายแหลมสอม-นาทุง-หนาลา หมูท่ี 
๑ หมู ท่ี  ๓ หมู ท่ี  ๗ ตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  จํานวนเ งิน 
๘,๘๔๐,๘๐๙.๗๔ บาท   

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
  
นายธนสรรค   สิงหอินทร เรียนทานประธานสภาฯ.และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน ขอฝากเรื่องเครื่องเสียง

หองประชุมสภาฯ.และไมโครโฟนดวยครับ 
 
ประธานสภาฯ.  ขอฝากเรื่องไฟฟาหัวเสาดวยครับ   
 
 
ปดการประชุมเวลา    16.00 น. 
  
 
 

       ลงชื่อ   ผูจดรายงานการประชุม 
        ( นายอนุศร  หะหมาน ) 
            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           ตรวจแลวถูกตอง 

 

ลงชื่อ                   ลงชื่อ     ลงชื่อ        
    (นายสุรเชษฐ   นวลสุวรรณ)                (นายธนสรรค   สิงหอินทร)          (นายวิเชียร   หะเทศ) 

 



8 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


