
บันทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 
สมัยสามัญ    สมัยแรก  ประจําปี  ๒๕๕๖ 

วนัท ี  ๑๒  กมุภาพนัธ์   ๒๕๕๖ 
ณ  ศูนย์พฒันาเด็กเลก็วดัหาดสําราญ  หมู่ท ี ๔  ตําบลหาดยาย  

.................................................... 
เริมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา 

เมือทีประชุมพร้อม ประธานในทีประชุม  คือ นายสายณั   กล่อมหาดยาย      ประธานสภาฯ 
ไดก้ล่าวเปิดประชุมและเริมประชุมตามระเบียบวาระประชุม  ดงันี   

ระเบียบวาระท ี ๑ เรืองทปีระธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท ี ๒ เรือง   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

๒.๑   เรือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยาย  สมยัสามญั  สมยัที  
๔    ประจาํปี  ๒๕๕๕  วนัที  ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕  ( คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจรายงานการประชุมแลว้ ) 
นายสมเกยีรต ิ สุขท่ามะพลา  ส.อบต. หมู่ท ี๒  ขอเสนอแกไ้ข  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  เป็น  ผูม้าประชุม   
ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม  เป็น  ผูไ้ม่มาประชุม   หนา้ที  ๗  ตดั  อบต.สารมารถ  ตดั  “ร” ออก 

   ประธานสภาฯ  ขอมติทีประชุม  ใหแ้กไ้ขเพิมเติมและรับรองหรือไม่ 
 มติทปีระชุม เห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิมเติมและรับรองรายงานการประชุม  ๒๔ คน 
 ไม่รับรอง       - คน 
 งดออกเสียง       ๒ คน 
 ผูม้าประชุม       ๒๖ คน 
ระเบียบวาระท ี ๓ เรือง  เสนอสภา อบต.  เพอืทราบ 

๓.๑.เรือง  แนวทางการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)  ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 
ประธานสภา  อบต.  แจง้ให ้ จนท.วเิคราะห์ชีแจง 
จนท.วเิคราะห์ ฯ  อยูร่ะหวา่งจดัทาํแผน ๓ ปี  อยูร่ะหวา่งประชาคมจดัทาํความเขา้ใจดาํเนินการ
จดัทาํประชาคมหมู่บา้น  ในการขอเกียวกบัโครงสร้างพืนฐาน เป็นของบประมาณเพยีงอยา่งเดียว  
เช่น  ถนนเสน้เดียว  เขียนเป็นวา่  ปรับปรุง  ซ่อมแซมลูกรัง  ก่อสร้าง ถนนลาดยาง  คอนกรีต 
นายก  อบต.  มีการสอบถามจากหมู่บา้นเกียวกบัการบรรจุโครงการต่าง ๆ ลงในร่างแผน  ๓  ปี  จาก
หมู่ที  ๖  เพือตอ้งการใหมี้โครงการครบในทุก ๆ ดา้นของหมู่บา้น  ช่วยประชาสมัพนัธ์กบัหมู่บา้น
วา่ควรดาํเนินการบรรจุแผนพฒันาตาํบลเฉพาะโครงการทีสาํคญัหมู่บา้นละไม่เกิน ๒ โครงการ  ที
เป็นไปได ้ ปี ๒๕๕๗  ส่วนทีเหลือ  ใส่ไวใ้นปี  ๒๕๕๘  และ  ปี ๒๕๕๙   และตดัโครงการที
ดาํเนินการแลว้ในปีทีผา่นมา  การบรรจุโครงการในปี  ๒๕๕๘  และ ปี  ๒๕๕๙  สามารถนาํมา
ดาํเนินการไดเ้มือเห็นวา่โครงการทีจาํเป็นเร่งด่วน  โดยนาํมาดาํเนินการในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 



-๒- 
ทปีระชุม  รับทราบ 

๓.๒   ประธานสภา ฯ  แจง้ใหส่้งแบบฟอร์มอุปกรณ์กีฬาสาํหรับมอบใหห้มู่บา้น  ใหส่้งแบบสาํรวจ
ภายในวนัที  ๑๕  กมุภาพนัธ ์  ๒๕๕๖   
นายก  อบต.    การจดัซืออุปกรณ์กีฬาไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนมาก  ควรจดัซืออุปกรณ์กีฬาทีใชไ้ด้
เหมาะสมกบัจาํนวนทีตอ้งใช ้

ทปีระชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท ี ๔ เรือง   เสนอสภา  อบต.  เพอืพจิารณา 

๔.๑  เรือง  ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาํบลหาดยาย  หมู่ที  
๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒ และ ๑๓  จาํนวน  ๑๓   สาย  งบประมาณ   ๑,๓๙๗,๐๐๐.-  บาท   (ตาม
รูปแบบรายละเอียดที อบต.กาํหนด) 
ประธานสภา  ฯ  ขอใหน้ายก  อบต.ชีแจง 
นายก อบต.  ทีตอ้งขออนุมติัใหม่เนืองจากมีพืนทีหมู่ที  ๑๒  ทบัซอ้นกบัพืนทีก่อสร้างถนนลาดยาง
ตามขอ้บญัญติั  ปี  ๒๕๕๖  ในการปรับปรุงถนนลูกรังแต่ส่วนการคลงัแจง้วา่มีงบประมาณเพียง
พอทีจะก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที  ๑๒  ได ้ ถา้ดาํเนินการพร้อมกนัจะทาํใหพ้ืนทีเสน้ทางเดียวกนั  
จึงตอ้งขออนุมติัใหม่ต่อสภา  อบต.อีกครังหนึง  ไม่มีการเปลียนแปลงรายละเอียด  แต่มาใชเ้ป็น
โครงการของ  หมู่ที ๘ – ๑๒ ในการถมคอสะพาน 
ประธานสภา  ฯ   ใหที้ประชุมสอบถาม 
นายสันติสุข   ภู่พยคัฆ์  ส.อบต. หมู่ท ี๑๐  ขอเพิมโครงการหมู่ที  ๑๐  ซอยแพรกเศียร  เพือซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
นายสุชีพ   ดําสุทธิ  ส.อบต. หมู่ท ี๗   สายคอสนั-คลองโกฏิ  ทาํไมไม่ซ่อมแซมใหต้ลอดสายในครัง
นี 
นางโสภารัตน์  สําลนิีล  ส.อบต. หมู่ท ี๙   ขอเพิมเติมซอยหว้ยเตย ช่วยทาํการซ่อมแซมทีถนนขาด
จากอุทกภยัทีผา่นมา 
ประธานสภา ฯ   ขอใหน้ายก  อบต.  ชีแจง 
นายก  อบต.   ตอบคุณสนัติสุข  ภู่พยคัฆ ์  ส.อบต. หมู่ที ๑๐  เงินงบประมาณไม่ไดเ้พิมเติมไม่ได้
ถ่ายเท นาํเสนอเพือแกไ้ข  พืนที หมู่ที ๑๒  เท่านนั  เพิมเติมซ่อมแซมคอสะพาน    หมู่ที  ๘-๑๒  
เท่านนั  แนวทางปฏิบติัตอ้งแกปั้ญหาความเดือดร้อนมายงั  อบต.หาดยาย  หาแนวทางแกไ้ข  ตอบ
คุณนายสุชีพ   ดาํสุทธิ  ส.อบต. หมู่ที ๗   อนุมติัครังทีแลว้ระยะทางเท่ากนัไม่เปลียนแปลง  ตอบ
คุณโสภารัตน ์  สาํลีนิล  ส.อบต. หมู่ที ๙ ซอยดงักล่าวเนืองจากเกิดอุทกภยัและมีการนาํเสนอขอ้มูล  
เพือการนาํเสนอท่อบลอ็ก  คสล.  แต่มีปัญหากบัพืนที  
นายสุชีพ   ดําสุทธิ  ส.อบต. หมู่ท ี๗  คาํพดูของนายก เกียวกบั หมู่ที ๑๐  ทีไม่ไดท้าํหนงัสือ  ไม่ได้
รับการช่วยเหลือส่วนหมู่ที  ๗  ไดท้าํหนงัสือมาแลว้  ทาํไมถึงไม่ไดรั้บการซ่อมแซม 

 
 



-๓- 
นายก  อบต. งบประมาณมีจาํกดั  ช่วงสาํรวจจึงไม่ไดแ้จง้ใหผู้น้าํในหมู่บา้นทราบ   ถา้ซ่อมแซมหมู่
ที ๗  ทงัหมด  งบประมาณไม่สามารถดาํเนินการซ่อมแซมหมู่อืนได ้  และไดท้าํการประสานกบั
หน่วยงานต่าง ๆ  เพือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณภายในพืนที 
นายสันติสุข   ภู่พยคัฆ์  ส.อบต. หมู่ท ี๑๐  ขอสอบถามเอกสารก่อนทีจะขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม  
มีหนงัสือถึงหมู่บา้นวา่จะจ่ายขาดเงินสะสม  ช่วงเขา้สาํรวจสมาชิก  อบต. ไดท้ราบหรือไม่  
โครงการ  หมู่ที ๑๒  ไดรั้บงบประมาณมากแลว้  ขอใหต้ดัโครงการซ่อมแซม  หมู่ที  ๑๒  มา
ดาํเนินการ หมู่ที ๑๐  ไดห้รือไม่ 
นายก อบต.   โครงการเขา้  ๑๓  สายไดก้ารอนุมติัจากสภา อบต.แลว้  จึงมีการนาํเสนอใหม่  เรือง
เดิม  งบประมาณเท่าเดิมไดรั้บประโยชน์มากขึน  ไม่มีการแจง้หนงัสือใหส้มาชิก  อบต.ทราบ วา่จะ
จ่ายขาดเงินสะสม 

   ประธานสภาฯ  ขอมติทีประชุม   
 มติทปีระชุม อนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสม     ๒๓ คน 
 ไม่อนุมติั       - คน 
 งดออกเสียง       ๓ คน 
 ผูม้าประชุม       ๒๖ คน 

๔.๒   เรือง  ขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผวิจราจร     แบบปูผวิ  
Asphaltin  Concrete  หมู่ที  ๕,๖,๙   งบประมาณ   ๑,๒๐๐,๐๐๐.-  บาท       (ตามรูปแบบ
รายละเอียดที อบต.กาํหนด) 

   ประธานสภา  อบต.  ขอใหส่้วนโยธาชีแจง 
ผอ.กองช่าง  เป็นการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผวิจราจร     แบบปูผวิ  
Asphaltin  Concrete  หมู่ที  ๕,๖,๙   งบประมาณ   ๑,๒๐๐,๐๐๐.-  บาท    ตามรูปแบบ
รายละเอียดทีไดแ้นบใหที้ประชุมแลว้   

   ประธานสภาฯ  ทีประชุมจะสอบถามหรือไม่ 
   ไม่มี 

  ประธานสภาฯ  ขอมติทีประชุม   
 มติทปีระชุม อนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสม     ๒๔ คน 
 ไม่อนุมติั       - คน 
 งดออกเสียง       ๒ คน 
 ผูม้าประชุม       ๒๖ คน 

๔.๓    เรือง  ขออนุมติัจ่ายเงินทุนสาํรองเงินสะสม  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์  พร้อม
หอ้งสว้มแยกชาย-หญิง  และคนพิการ 
- อาคารอเนกประสงค ์ ขนาดกวา้ง  ๗.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๒.๐๐   เมตร  สูง  ๓.๕๐  เมตร  
- หอ้งสว้มแยกชาย-หญิง  และคนพิการ  ขนาดกวา้ง  ๓.๒๐  เมตร  ยาว  ๙.๕๐ เมตร  สูง  ๓.๐๐  
เมตร     งบประมาณ ๓,๑๙๓,๐๐๐.- บาท (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กาํหนด) 



-๔- 
   ประธานสภา อบต.   มีการเปลียนแปลงงบประมาณ 

ผอ.กองช่าง    มีการเปลียนแปลงงบประมาณจึงตอ้งมีการนาํเสนอขออนุมติัต่อสภา  อบต.ใหม่     
ซึงตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวนัที ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕ เรืองแนวทางปฎิบติัเกียวกบัหลกัเกณฑก์าร
คาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ขอ้ ๑๘ 
ประธานสภาฯ  ทีประชุมจะสอบถามหรือไม่ 

   ไม่มี 
  ประธานสภาฯ  ขอมติทีประชุม   

 มติทปีระชุม อนุมติัใหจ่้ายเงินทุนสาํรองเงินสะสม    ๒๔ คน 
 ไม่อนุมติั       - คน 
 งดออกเสียง       ๒ คน 
 ผูม้าประชุม       ๒๖ คน 

๔.๔  เรือง  ขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภณัฑที์ดินและสิงก่อสร้าง  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖   จาํนวน  ๒  โครงการ  (ดงัรายละเอียดทีแนบมาดว้ยแลว้) 
 ๔.๔.๑   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  หมู่ที ๒  เชือมระหวา่ง หมู่ที ๒ – หมู่
ที  ๔  ตาํบลหาดยาย อาํเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร  กวา้ง ๔.๐๐  เมตร ยาว  ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพนืทีผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกวา่   ๑,๐๘๐  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังอดัแน่นกวา้งขา้งละ  ๐.๕๐   เมตร กวา้งขา้งละ  ๐.๕๐  เมตร  ทงั ๒ ขา้ง งานติดตงัป้ายจราจร 
พร้อมติดตงัป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจาํนวน  ๑ ป้าย (ตามรูปแบบที อบต.กาํหนด)  งบประมาณ   
๗๑๒.๐๐๐ .-  บาท   โอนเพมิ   ๒๖,๐๐๐.-  บาท 
ประธานสภา อบต.   ใหส่้วนโยธาชีแจง 
ผอ.กองช่าง    ตอ้งมีการประมาณการใหม่  เนืองจากระยะเวลาจะตอ้งดาํเนินการภายใน  ๓๐ วนั 
ประธานสภาฯ  ทีประชุมจะสอบถามหรือไม่ 

   ไม่มี 
  ประธานสภาฯ  ขอมติทีประชุม   

 มติทปีระชุม อนุมติัใหโ้อนงบประมาณรายจ่าย     ๒๔ คน 
 ไม่อนุมติั       - คน 
 งดออกเสียง       ๒ คน 
 ผูม้าประชุม       ๒๖ คน 

๔.๔.๒   โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายพรรณราย  หมู่ที  ๑๒  ตาํบลหาดยาย  อาํเภอหลงัสวน 
จงัหวดัชุมพร ผวิจราจรลาดยางแบบผวิเรียบ (CAPE  SEAL) กวา้ง  ๕.๐๐เมตร ยาว   ๖๙๕    เมตร 
หรือมีพืนทีผวิจราจรลาดยางไม่นอ้ยกวา่  ๓,๔๗๕  ตารางเมตร  ตีเสน้จราจร ติดตงัป้ายจราจรและ
ติดตงัป้ายประชาสมัพนัธ์  โครงการ จาํนวน  ๑  ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดที อบต.กาํหนด)    
งบประมาณ    ๑,๓๓๔,๐๐๐.- บาท     โอนเพมิ   ๖,๐๐๐.-  บาท 
ประธานสภา อบต.   ใหส่้วนโยธาชีแจง 



-๕- 
ผอ.กองช่าง    ตอ้งมีการประมาณการใหม่  เนืองจากระยะเวลาจะตอ้งดาํเนินการภายใน  ๓๐ วนั 
ประธานสภาฯ  ทีประชุมจะสอบถามหรือไม่ 

   ไม่มี 
  ประธานสภาฯ  ขอมติทีประชุม   

 มติทปีระชุม อนุมติัใหโ้อนงบประมาณรายจ่าย     ๒๔ คน 
 ไม่อนุมติั       - คน 
 งดออกเสียง       ๒ คน 
 ผูม้าประชุม       ๒๖ คน 

๔.๔.๓  โครงการจดัซือครุภณัฑส์าํนกังาน  ตูห้รือบอร์ดติดประกาศ   ขนาดความกวา้งบอร์ด   
๒.๔๐ x  ๑.๒๐  เมตร  เสาเหลก็กลม  ยดึพืนซีเมนต ์  บอร์ดกระจกหนา้  หลงั  โครงการหลงัคามุง
เมททอลชีท  จาํนวน  ๑  ชุด   งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐.-  บาท   เป็นการตงัจ่ายขึนใหม่ 
ประธานสภา อบต.   ใหจ้นท.วิเคราะห์ ฯ  ชีแจง 
จนท.วเิคราะห์ ฯ    เนืองจากบอร์ดเก่าชาํรุด  เมือฝนตกทาํใหป้ระกาศเสียหาย 
ประธานสภาฯ  ทีประชุมจะสอบถามหรือไม่ 

   ไม่มี 
  ประธานสภาฯ  ขอมติทีประชุม   

 มติทปีระชุม อนุมติัใหโ้อนงบประมาณรายจ่าย     ๒๔ คน 
 ไม่อนุมติั       - คน 
 งดออกเสียง       ๒ คน 
 ผูม้าประชุม       ๒๖ คน 

๔.๔  เรือง  พจิารณาการจดัการแข่งขนักีฬาตาํบล  ประจาํปี  ๒๕๕๖   ดงันี 
-   ประเภทกีฬาทีจะดาํเนินการแข่งขนั   

 รองสมยศ  กติติวานิช   โดยปกติจะตอ้งแข่งขนักีฬาสากล 1  ประเภท  กีฬาพนืบา้น 1 ประเภท  ใน
สมยัก่อน  เมือมีการแข่งขนัในปัจจุบนัจะมีปัญหาและตอ้งหาทางแกไ้ข  เช่น  กรรมการตดัสิน  ทุก
ฝ่ายควรยอมรับ  ประเภทกีฬาควรใหผู้ห้ญิงเขา้มามีส่วนร่วมบา้ง  ครังทีแลว้จะมีฟตุบอล , เปตอง , 
ตะกร้อ  ควรปรับปรุงเกียวกบัการแข่งขนั ฟุตบอล  อบต. จะเชิญผูใ้หญ่บา้นร่วมประชุมอีกครังหนึง  
ผูค้วบคุมทีมตอ้งดูแลนกักีฬาดว้ย  สถานทีน่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนวดัหาดสาํราญแลว้แต่ทีประชุม
จะกาํหนดเงินรางวลัไม่เกิน  ๒๕ % ของโครงการ  พิธีเปิดควรมีขบวนพาเหรดของนกัเรียนทงั ๔ 
โรงเรียนเขา้ร่วมดว้ย 

 ประธานสภา อบต.  ประเภทกีฬาทีจะทาํการแข่งขนั 
 นายประภาส   สุขขาว  ส.อบต. หมู่ท ี  ๔  วนันีควรกาํหนดวนั  เวลา  สถานที  ทีจะทาํการแข่งขนั  

แลว้ควรเชิญผูใ้หญ่บา้นเขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารืออีกครังหนึง 
 นายจเรศักดิ   เบียวสถิตย์   ส.อบต. หมู่ท ี๘  ควรเชิญผูใ้หญ่บา้นกบัสมาชิก อบต. เขา้ร่วมประชุม

นดัวนั เวลา  และปรึกษากบัวดัหาดสาํราญดว้ย  เพือกาํหนดประเภทกีฬา 



-๖- 
ทปีระชุม ใหท้าํการประชุมอีกครังนี 
ระเบียบวาระท ี ๕ เรืองอืน ๆ 
 นายชํานาญ   แดงหนองหิน  ส.อบต. หมู่ท ี๓   ขอสอบถามเกียวกบัถนนคอนกรีตใหช่้างเขา้ตรวจดู

วา่มีถนนชาํรุดจากการบรรทุกหนกั  ควรติดตงัป้ายของการบรรทุกนาํหนกัเกิน 
 นายจเรศักดิ   เบียวสถิตย์   ส.อบต. หมู่ท ี๘  จะมีการแขง่ขนักีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่วา่  อบต.

บางหมาก  ด่านสวี  และ อบจ. หารือจะทาํการแข่งขนัหรือไม่ ไดป้รึกษากบันกักีฬาฟตุบอลวา่จะไป
บางหมากและด่านสวี ดว้ย วา่จะทาํการส่งนกักีฬาเขา้ทาํการแข่งขนัหรือไม่ 

 นางเรืองศรี  ศรีจันทร์  ส.อบต. หมู่ท ี ๑๓  การแข่งขนักีฬาตาํบลเงินประกนัทีมเมือไดจ่้ายแลว้  
แข่งขนักีฬาเสร็จ  เงินประกนัทีมไม่ไดรั้บคืน  ขอใหฝ่้ายบริหารดูแลเรืองนีดว้ย 

 ประธานสภา  อบต.   ขอใหน้ายก อบต.ชีแจง 
นายก อบต.   การซ่อมแซมถนนสายท่ามะพลา-ทอนจนัทร์  อยูใ่นความรับผดิชอบของ  อบจ. 
ชุมพร  การซ่อมแซม  อบจ.ตอ้งรับผดิชอบ  ขนัตอนการดาํเนินการมีหนงัสือแจง้ขออนุมติัซ่อมแซม
ถนนเสน้นี  ไม่ไดรั้บการตอบรับจากนายก  อบจ.  มีการขอแอสฟัสทส์าํเร็จรูปกไ็ม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนทงั ๓ ครัง  ถนนยงัซ่อมแซมไม่หมดช่วงหนา้  อบต.   หาดยาย  อยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูรั้บจา้งในการคาํประกนัผลงาน  ถนนสายรองจะดาํเนินการอีกครังหนึง  จะใชง้บประมาณของ 
อบต.งบกลาง  ซ่อมแซมถนนลาดยางทงัหมด  ตอบคุณชาํนาญ   แดงหนองหิน  ส.อบต. หมู่ที ๓   
การบรรทุกดินของรถหกลอ้  มีดินหล่นบนถนน ถา้ทีประชุมสภา อบต. มีความคิดเห็นวา่จะ
ดาํเนินการอยา่งไร  กจ็ะดาํเนินการใหต้ามทีประชุมสภา  ตอบคุณจเรศกัดิ   เบียวสถิตย ์   ส.อบต. 
หมู่ที ๘ การจดัส่งฟุตบอลถา้มีการส่งหมดทุกรายการ  การใชง้บประมาณควรดูใหดี้  ผมเห็นดว้ยที
จะสนบัสนุนการทีนายกไม่ไดไ้ปดูการฝึกซอ้มกีฬาแลว้จะเห็นวา่ไม่ใหค้วามสาํคญั ตอบคุณเรืองศรี  
ศรีจนัทร์  ส.อบต. หมู่ที ๑๓  เงินประกนัทีมทีไม่ไดรั้บคืนทีเหลือจากการถูกปรับใบแดง  ใบเหลือง  
ตอ้งตรวจสอบดูใหดี้วา่เงินอยูที่ไหน  จะตามเรืองนีให ้  และขอขอบคุณทีทีประชุมแห่งนีทีไดใ้ห้
การอนุเคราะห์อนุมติังบประมาณรายจ่ายและเงินจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภา ฯ   กล่าวขอขอบคุณและปิดประชุมสภา อบต. 

ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 

ลงชือ      ทรงธรรม    ลอ้มเขตร      เลขานุการสภา  อบต. 
                          (  นายทรงธรรม    ลอ้มเขตร  ) 
                             ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
 
    ลงชือ                                             ประธานสภา อบต. 
                            ( นายสายณั     กล่อมหาดยาย ) 
                          ผูต้รวจรายงานการประชุมสภา ฯ 



 

 


