
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ  25๖๓ 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 
ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1. นายโอภาศ มันทุย ประธานสภา โอภาศ มันทุย  
2. นายบุญรวย ทามบุญฤทธิ์ รองประธานสภาฯ. บุญรวย ทามบุญฤทธ์ิ  
๓. นายอนุศร             หะหมาน เลขานุการสภาฯ. อนุศร หะหมาน  
๔. นางจรวย หยงสตาร ส.อบต.  ม.1          ลา 
๕. นายสุกิจ มันทุย ส.อบต.  ม.๑ สุกิจ มันทุย  
๖. นายสงัด เองฉวน ส.อบต.  ม.๒ สงัด เองฉวน  
๗. 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  

๑๐. นายสมโชค รองเดช ส.อบต.  ม.5           ลา 
1๑. นายสมสุข สุขลิ้ม ส.อบต.  ม.6 สมสุข สุขลิ้ม  
1๒. นายบุญล้ํา สงศรี ส.อบต.  ม.6 บุญล้ํา          สงศร ี  
1๓. นายยรรยงค โพชสาลี ส.อบต.  ม.7 ยรรยงค โพชสาล ี  
1๔. นายสมัคร หะหมาน ส.อบต.  ม.7 สมัคร หะหมาน  
1๕. นายวิเชียร หะเทศ ส.อบต.  ม.8 วิเชียร หะเทศ  
1๖. นายเฉลิม จิตรหลัง ส.อบต.  ม.9 เฉลิม จิตรหลัง  
1๗. นายสมบูรณ ณ พัทลุง ส.อบต.  ม.9 สมบูรณ ณ พัทลุง  
1๘. นายพน หะเทศ ส.อบต.  ม.10 พน หะเทศ  
๑๙. นายธนสรรค สิงหอินทร ส.อบต.  ม.11   ลา 
 
 
ผูไมมาประชุม   

1. นายจรวย     หยงสตาร 
     ๒.  นายสมโชค    รองเดช 
     ๓.  นายธนสรรค   สงิหอินทร 
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ผูเขารวมประชุม 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายประสาร แกวพิทักษ นายก อบต. ประสาร แกวพิทักษ  
๒. นายเฉลียว นวลนาค รองนายก อบต. เฉลียว นวลนาค  
๓. นายจักตราวุธ ทองรอง รองนายก อบต. จักตราวุธ ทองรอง  

 ๔.  นางสาวรัชนี นวลสุวรรณ เลขานุการนายกฯ. รัชนี นวลสุวรรณ  
 ๕. นางเพชรราตร ี อินทรชวย รองปลัด อบต. เพชรราตร ี อินทรชวย  
๖. นางดวงฤด ี เพชรเพ็ง นักวิเคราะหนโยบายฯ. ดวงฤดี เพชรเพ็ง  
๗. นางสาวเมธาวด ี นวลนาค นักทรัพยกรบุคคล เมธาวด ี นวลนาค  
 

เริ่มประชุมเวลา  10.๐0  น. 
 
ประธานสภาฯ. เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๒ ประจําป 25๖๓  วันจันทรท่ี 2๔  กุมภาพันธ 
25๖๓  

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 
 
ประธานสภาฯ. ตามท่ีไดแจงในการประชุมครั้งกอนเรื่องการแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอม นายจักรตราวุธ ทองรอง เม่ือวันท่ี12 พฤศจิกายน 2562  ใหทานไดแนะนํา
ตัวใหเพ่ือสมาชิกไดรูจักจะไดประสานงานตางๆ ในหมูบาน 

 
นายจักรตราวุธ ทองรอง  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายจักรตราวุธ 

ทองรอง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อยูบานเลขท่ี46/3 หมูท่ี 10 
ตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไดรับแตงตั้งเปนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแหลมสอมเม่ือ วันท่ี12 พฤศจิกายน 2562  และขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกทาน
ครับ 

 
ประธานสภา เรื่องท่ี ๒ เปนเรื่องการแจงการอบรมทานใดมีความประสงคจะอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู

สามารถติดตอไดท่ีเจาหนาท่ี ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
 -ไมมี- 
  
ระเบียบวาระท่ี3 กระทูถาม  
 -ไมมี- 



3 

 

   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
 -ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
ประธานสภาฯ. ๕.๑ เรื่องคางพิจารณา 

  -พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตั้งจาย

รายการใหม  จํานวน ๒ โครงการ 

 

นายสมสุข สุขลิ้ม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน หลังจากท่ีไดรับหนังสือ

เชิญประชุมจากทานแลวพรอมระเบียบวาระการประชุม เกรงวาทานประธานและนายกจะ

กระทําผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณและการประชุมสภา เม่ือ

นายกเสนอญัตติเขามาแลวและท่ีประชุมไดหารือในประเด็นตางๆ ทางสภาก็ไดมีมตินํา

เรื่องดังกลาวไปทบทวนใหม ๒ ประเด็น ประเด็นแรก การโอนงบประมาณตั้งงบประมาณ

รายจายจากงบกลางไปตั้ งจายเปนคาครุภัณฑ ซ้ือถังเก็บน้ําขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร       

จํานวน ๑๓๙,๘๗๕ บาทกระผมเห็นวาเปนเปนเงินสํารองจายไมตองเขาสภาเปนอํานาจ

ของนายก ไมตองเขาสภาและโครงการดังกลาวไมไดอยูในแผนพัฒนาตําบลของเรา นาจะ

เอาไปปรับปรุงแผนกอนและจงัหวัดประกาศภัยแลงหรือยัง 

 ประเด็นท่ี ๒ กระผมเห็นวาทานประธานไดกระทําผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ขอบังคับการประชุมสภาขอท่ี ๑๖ ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ตามอํานาจหนาท่ีของทานเม่ือคราวประชุมครั้งท่ีผานมา ขอ ๔๑ ในระเบียบการประชุม

สภา เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินกําลังปรึกษาญัตติใด หามเสนอญัตติอ่ืน นอกจาก ญัตติ

ดังตอไปนี้ (๗) ขอใหเลื่อนการปรึกษา (๑๐) ขอใหยกเรื่องอ่ืนปรึกษา ถาท่ีประชุมมีมติหรือ

เห็นชอบในญัตติใหยกเรื่องอ่ืนข้ึนปรึกษา ญัตติเดิมเปนอันตกไป อยากใหผูบริหารเสนอ

เขาสภาใหมตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ และ ปรบัปรุงแผนพัฒนาตาํบล 

 โครงการท่ี๒กระผมไดพูดไปแลวเม่ือคราวประชุมครั้งกอนกระผมไดอางไปแลวตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขอ ๒๗ นั้น ไมใชครับ เปนการโอน

หมวดครุภัณฑและสิ่งกอสราง ลักษณะ คุณภาพ ปริมาณ ไปตั้งจายรายการใหม เนื่องจาก

พ้ืนท่ีไมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแคชื่อจาก นาทุง เปนหนาลา เรื่องนี้ตองเปนการเปลี่ยน

สถานท่ีกอสราง ในขอ ๒๙ เนื่องจาก เปนการเปลี่ยนสถานท่ีกอสราง ขอใหผูบริหารอาง

ระเบียบใหถูกตองครับ 
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ประธานสภาฯ. ตามท่ีทานนายกไดเสนอญัตติมาเพ่ือใหเสนอเขาท่ีประชุมใหม ซ่ึงครั้งนี้เราก็ได

ขออนุญาตขยายการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับสมาชิก

แตละทานวาจะอนุมัติหรือไม  และญัตตินี้เราก็ยังไมไดถอนญัตติ และเราเองก็

ยังไมไดลงมติ และยังพิจารณาไมแลวเสร็จแตใหผูบริหารกลับไปทบทวนไม

เพ่ือเขาประชุมครั้งตอไป กระผมเห็นวาประเด็นนี้ไมผิดระเบียบครับ  

 

นายประสาร  แกวพิทักษ  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเชิญทานรองปลัด 

ไดชี้แจง ครับ 

 

นางเพชรราตรี อินทรชวย เรียนทานประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานสําหรับญัตติท่ีทาน

นายกไดเสนอไปเม่ือครั้งท่ีแลวประกอบดวย ๒ ญัตติ การโอนต้ังจายรายการ

ใหมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดครุภัณฑ  โครงการ

จัดซ้ือถังเก็บน้ําพลาสติก ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนาท่ี 

๑๐๑ ลําดับท่ี ๑๔๐ เนื่องจากพิมพชื่อโครงการมาผิด ตามในแผนพัฒนาจะ

เปนโครงการเตรียมการบรรเทาความเดือดรอนสําหรับผูประสบภัยแลง โดยมี

เปาหมายคือจัดซ้ือถังพลาสติก จะขออนุญาตแกไขชื่อโครงการใหถูกตอง

ตรงกันกับในแผน เนื่องจากการจัดซ้ือครุภัณฑตองนําเขาสภาใหความ

เห็นชอบ 

ตอไปโอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหมโครงการกอสรางสายหนาลา-โคกเหรียง 

(ชวง ๒) หมูท่ี ๓,๗ เดิมในขอบัญญัติเราตั้งสายนาทุง-โคกเหรียง(ชวง ๒) หมูท่ี 

๓,๗ ไว เนื่องจากในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณ

รายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด

คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  เนื่องจากระยะทางไมได เปลี่ยนเทา เดิม และก็ไมใช เปนการ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง เนื่องจากตามเอกสารท่ีไดเสนอเขาขอบัญญัติ ยัง

เปนโครงการหนาลา-โคกเหรียง พรอมดวยสถานท่ีกอสรางก็ไมเขาขาย

ลักษณะตามขอ ๒๙ เราจึงทําใหโครงการสายนาทุง-โคกเหรียง ใหงบประมาณ
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เปนศูนย และนํางบประมาณโครงการสายหนาลา – โคกเหรียง(ชวง ๒)     

หมูท่ี ๓,๗ มาตั้งจายรายการใหม จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คะ 

 

นายสมสุข สุขลิ้ม เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมมีความเห็นวา

การจายเงินสํารองจายเปนอํานาจของนายก และการจัดซ้ือถังจํานวน ๑๕ ชุด 

พวกเราในสภายังไมรูเลยวาเอาไปไวตรงไหนกันบางครับ 

 

นางเพชรราตรี อินทรชวย เรียนประธานสภา และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สําหรับโครงการแรกท่ี

เสนอญัตติมาชื่อไมตรงกับในแผน หากทานสมาชิกเห็นวาใหแกไขชื่อโครงการ

ใหตรงกับในแผนแบบนี้ก็สามารถทําได 

 ประเด็นท่ีสองเรื่องการต้ังจายรายการใหม สายหนาลา-โคกเหรียง (ชวง ๒) 

หมูท่ี ๓,๗ ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินหนา ๔๙ ลําดับท่ี ๑๒ ชึ่งอยูในชอง 

ป ๒๕๖๔ ซ่ึงเปนอํานาจของนายกและนายกไดดําเนินการแกไขเปลี่ยน

ปงบประมาณใหประชาชนทราบแลวกอนการดําเนินการงบประมาณรายจาย

ประจําป เปนไปตามประกาศ อบต.แหลมสอม เรื่องการแกไขแผนครั้งท่ี ๑ 

เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก็ไดดําเนินการตามระเบียบเปนท่ีเรียบรอยแลวคะ 

 

นายประสาร  แกวพิทักษ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอถอนญัตติ

รายการท่ี ๑ โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินการ หมวดคาครุภัณฑ

การเกษตร โครงการเตรียมการบรรเทาความเดือดรอนสําหรับผูประสบภัย

แลง จํานวน ๑๓๙,๘๗๕ บาท ครับ 

 

ประธานสภา สมาชิกสภาฯ.มีมติเห็นชอบกับท่ีนายกเสนอขอถอนญัตติหรือไม 

 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ     ๑๕ เสียง 

 ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

 งดออกเสียง ๐ เสียง 
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ประธานสภา รายการท่ี ๒โอนเพ่ิม(ตั้งจายรายการใหม) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานงบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประเภท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนาลา-โคกเหรียง (ชวง ๒) หมูท่ี ๓,๗ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกทาน

ใดเห็นควรอนุมัติโครงการดังกลาว เชิญครับ 

 

ท่ีประชุม อนุมัติ     ๑๔  เสียง 

 ไมอนุมัติ  ๐   เสียง 

 งดออกเสียง  ๑   เสียง 

 

ประธานสภา ๕.๒  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    

        พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตั้งจายรายการใหม จํานวน   ๒ รายการ  

 

นายประสาร  แกวพิทักษ เรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลแหลมสอมไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณประจําปพ.ศ. 

๒๕๖๓ ซ่ึงมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไปแลวนั้น ปรากฏวามี

คาใชจายบางรายการมิได ต้ังจายไวแตจําเปนตองจาย เ พ่ือให ทันตอ

สถานการณปจจุบัน สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับปญหา

และความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหาความจําเปน

เรงดวนของประชาชนไดอยางเรงดวน จึงจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจาย จากรายการท่ีไมมีความจําเปนตองจาย เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ๒ 

รายการ 

 รายการท่ี ๑ โอนเพ่ิม(ตั้งจายรายการใหม) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ทอจายน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี๗ จํานวน ๓๖๕,๐๐๐ บาท 

 รายการท่ี ๒ โอนเพ่ิม(ตั้งจายรายการใหม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางท่ีสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุติดตั้งเหล็กดัด หมู๑ จํานวน ๕๑,๐๐๐ บาท 
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   การขออนุ มัติ โ อนงบประมาณครั้ งนี้  เ ป น ไปตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๑แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายใน

หมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน

หรือโอนไปตั้งจายรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

   จึงนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

 

ประธานสภา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอภิปรายท้ัง ๒ โครงการท่ีผูบริหารเสนอญัตติมา

ครับ 

 

นายสมสขุ สุขลิ้ม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมไดดู

คําชี้แจงรายการโอนงบประมาณท้ัง ๒ โครงการ 

 โครงการท่ี ๑ กระผมอยากทราบวาการจายน้ําเพียงพอหรือไมกับการท่ีตอง

มอเตอรใชตัวเดิมหรือเปลา ไฟฟา เพียงพอไม 

 โครงการท่ี ๒ กระผมอยากทราบวาถาเดือดรอนทําไมไมติดแอร 

 

นายประสาร แกวพิทักษ เรียนประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทานประปานี้เปนประปา ตัวใหม 

ครัวเรือนท่ีใชน้ําประมาณ ๔๐ ครัวเรือน ตอนนี้ก็ใหชางไปสํารวจการวางทอ

ประปา ตามแบบประปาท่ีเขากําหนดให 

 ในสวนของเรื่องการติดตั้งแอรเราไดตั้งไวในขอบัญญัติแลว แตเนื่องจากเปน

หวงความปลอดภัยเละตองติดตั้งเหล็กดัดกอนครับ 

 

ประธานสภา ขอมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ ไปตั้ง

จายรายการใหม โครงการท่ี ๑ โอนเพ่ิม(ตั้งจายรายการใหม) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตทอจายน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี๗ จํานวน 

๓๖๕,๐๐๐ บาท สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติยกมือครับ 
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ท่ีประชุม อนุมัติ  ๑๔ เสียง 

 ไมอนุมัติ  ๐  เสียง 

 งดออกเสียง       ๒ เสียง 

 ก็ถือวาท่ีประชุมแหงนี้อนุมัติโครงการท่ี ๑ 

 

ประธานสภา  โครงการ ๒ โอนเพ่ิม(ตั้งจายรายการใหม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุนหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท

คากอสรางท่ีสาธารณูปโภคโครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ติดตั้งเหล็กดัด หมู๑ จํานวน ๕๑,๐๐๐ บาท 

สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัติยกมือครับ 

 

ท่ีประชุม อนุมัติ  ๑๕ เสียง 

 ไมอนุมัติ  ๐  เสียง 

 งดออกเสียง       ๑ เสียง 

 ก็ถือวาท่ีประชุมแหงนี้อนุมัติโครงการท่ี ๒ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสมสุข สุขลิ้ม  เรียนทานประธานสภาผานนายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

เนื่องจากเดี่ยวนี้พายุลมแรง ของ หมูท่ี ๖ทําใหบานเรือนพังเบื้องแตกหลาย
หลังและผูใหญบานไดทําเรื่องมายัง อบต.แลว อยากใหเจาหนาท่ีกองชางได
รีบสํารวจประเมินความเดือดรอน 

 
นายสุกิจ มันทุย  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน กระผมอยากเรียนถาม

ทานประธานวาไฟฟาหัวเสาดับ อยากใหชวยดําเนินการใหดวยครับ 
 
นายเฉลิม จิตรหลัง  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกท่ีเคารพทุกทาน อยากใหทานนายกชวย

แกปญหาเรื่องภัยแลง 
 
  
ประธานสภา   ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือเขารวมประชุมมาโดยตลอด 
   ปดการประชุมเวลา  17.10 น. 
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                  ลงชื่อ    ผูจดรายงานการประชุม 

                 (นายอนุศร   หะหมาน) 
         เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ตรวจแลวถูกตอง 
                                                                             

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

 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

 


