
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
สมัยวสิามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2561  

วันที่ 28 กันยายน  2561  
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นายสมัย  บัวจันทร     สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 4 บานหนองอิไทย  ประธานสภาฯ 
2. นายสุนทร โกฎิทอง           สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 6 บานสลักได   รองประธานสภาฯ 
3. นายทวี   โยธี            สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 1 บานโพนปลัด 
4. นายณรงค อรามเรือง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 2 บานเขวา 
5. นางออย  ยอยอด    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 3 บานจังเอิญ 
6. นายประหยัด นาคนาคา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 3 บานจังเอิญ 
7. นายนิกร  ทองยอย    สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 4 บานหนองอิไทย 
8. นายสมพิศ  พูลแกว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 5 บานหวย 
9. นายศรีนวล  ภาษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 5 บานหวย 
10. นายบุญเล่ือน สายแกว  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 6 บานสลักได 
11. นายพิสรรณ จันเทพา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 7 บานอาลัย 
12. นายแนน  พรมจันทร สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 7 บานอาลัย 
13. นายสังเวียน ประถมภาส  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 8 บานพะแวะใต 
14. นายชู ศรีมะณี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 8 บานพะแวะใต 
15. นายสมุทร  คุมครอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 9 บานหนองยาว 
16. นางอุไรวรรณ เท่ียงธรรม สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 9 บานหนองยาว 
17. นายไพบูลย  ขันทอง สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 10 บานระหาร 
18. นางสาวนัฐทอง  ภาษี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 10 บานระหาร 
19. นายประหยัด โยธี สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 11 บานสุขสวัสด์ิ 
20. นายเสถียร  เกษี  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 11 บานสุขสวัสด์ิ 
21. นายบุญมี  ไกแกว สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 12 บานพะแวะเหนือ 
22. นายสวาง ศรีพูน  สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 12 บานพะแวะเหนือ 
23. นายเฉลียว แกวหิน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 

รายช่ือผูไมมาประชุม 
- นายถวิล  สีฟา     สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสด์ิหมูท่ี 1 บานโพนปลัด 
 

รายช่ือผูรวมประชุม 
1. นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
2. นายชานนท  พรมโลก  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
3. นายตุม  บุทธนา   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
4. นายสมภาร  บัวจันทร  เลขานายกฯ 
5. นางสุกัญญา  รัตนรัก  ผูอํานวยการกองคลัง  
6. นายวิจิตร  นรสิงห  ผูอํานวยการกองชาง 
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7. นายสุทิน  วิจิรัมย  หัวหนาสํานักปลัด 
8. นายอริยะเดช สายแกว  นิติกรชํานาญการ 
9. นางราตรี  เงินดี   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
10.  นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11.  นายมาโนช ทองเทพ  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
12.  นางเมติยา  รักโสภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
13.  นางสาวขนิษฐา เฉว่ียงหงษ         เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
14.  สิบเอกณัฐพล  คุมครอง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

เปดประชุมเวลา  09.30 น.  

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ สําหรับเร่ืองท่ีจะประชุมในวันน้ี มีอยู 2 เร่ืองดวยกันคือ  

1.1  การกันงบประมาณไวเบิกเหล่ือมปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2561 โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป                 

(ร้ัวคาวบอย)หนาหมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม งบประมาณ 

41,000 บาท  

1.2  การกันงบประมาณไวเบิกเหล่ือมปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2561 โครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสด์ิ                 

หมูท่ี 11 งบประมาณ 135,000.00 บาท 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 เรือ่ง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจําป 2561           

เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 

ประธานสภา ฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือแกไขรายงานการประชุมหรือไมครับ หากไมมี

ผมขอมตินะครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

3.1   การกันงบประมาณไวเบิกเหล่ือมปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2561 โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป                 

(ร้ัวคาวบอย) หนาหมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม งบประมาณ 

41,000 บาท  

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯ ไดช้ีแจงเหตุผลในการกันงบประมาณในคร้ังน้ี เชิญครับ 



~ 3 ~  

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายภูริต อภิรักษวรการ มีญัตติท่ีจะ

ขออนุมัติตอสภาฯ  เ พ่ือใหสภาฯ อนุมัติกันงบประมาณไว เ บิกเหล่ือมป                       

จํานวน 3 โครงการ สืบเน่ืองจากท่ีสภาฯ ไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว จํานวน 2 โครงการ และอีกโครงการเปนโครงการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงสาเหตุท่ีตองกันงบประมาณเพราะเปนโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการกอหน้ีผูกพัน ยังไมไดทําสัญญากับผูรับจางรายใด เน่ืองจากตลอด

ปงบประมาณท่ีผานมาโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานก็อยูในระหวางการหา

วิศวกรเพ่ือรับรองแบบท่ีจะใชดําเนินโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานหลาย  ๆ

โครงการทําใหการดําเนินงานโครงการท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานไดมาดําเนินงาน

ในชวงปลายปงบประมาณ ซ่ึงโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการท่ีขอ

กันงบประมาณประกอบดวยโครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป                 

(ร้ัวคาวบอย)หนาหมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม งบประมาณ 41,000 

บาท และโครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสด์ิ  หมูท่ี 11 งบประมาณ 

135,000.00 บาท ประกอบกับชวงน้ีเปนฤดูฝนทําใหท่ีหนองควายจอยยังมีนํ้าอยู

มาก จึงยังไมสามารถดําเนินการได และอีกโครงการเปนโครงการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 การขุดเจาะ นํ้าบาดาลท่ีหนวยประปาบานหนองยาว หมู ท่ี 9 

งบประมาณ 70,000 บาท โครงการน้ีไดกันงบประมาณไวเม่ือชวงตนปท่ีผานมา             

ซ่ึงจนถึงตอนน้ีก็ยังไมไดดําเนินการเพราะติดปญหาในเร่ืองของการขออนุญาตขุด

เจาะบาดาลกับกรมทรัพยากรธรณี ทําใหยังไมสามารถดําเนินการได  จึงขออนุมัติ

ตอสภาฯ กันงบประมาณไวอีกหน่ึงป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกฯ ไดช้ีแจงเหตุผลในการกันงบประมาณในครั้งน้ี มีสมาชิกทาน

ใดยังสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

นายไพบูลย  ขันทอง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายไพบูลย  ขันทอง ส.อบต. หมูท่ี 10 สําหรับบานระหารโครงสรางพ้ืนฐานได

รับมาคอนกรีตและหินคลุกไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว เหลืออีกโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการคือโครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (ร้ัวคาวบอย) 

งบประมาณจํานวน 41,000 บาท ซ่ึงเปนร้ัวสําเร็จรูป มาตรฐานของมันอยูท่ี             

2.50 เมตร สูง 160 เมตร ตามท่ีทาน ผอ.กองชางไดประมาณการความยาวไวท่ี    

58 เมตร นําไปหารกับ 2.50 เมตร จะได 23 ล็อค  กับอีก 2 เมตร แตมาตรฐาน

ของร้ัวคาวบอยอยูท่ี 2.50 เมตร ถาความอยูท่ี 60 เมตร จะลงตัวพอดีท่ี 24 ล็อค 

ราคาล็อคละประมาณ 1,800 บาท นํามาคูณกับ 24 ชองจะตองใชงบประมาณท่ี 

43,200 บาท งบประมาณแค 41,000 บาท ถึงจะกันงบประมาณไวทําในปหนา

ผูรับเหมาท่ีไหนจะมาทําแคน้ีก็ขาดทุนแลว เพราะจะตองเทพ้ืนใหเสมอกันกอน 
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ไหนจะคาสีรองพ้ืน สีทาไม คาแรงคนงาน คาสัญญา คาภาษีอีก ฝากถึงทาน

ผูบริหารดวยจะดําเนินอยางไร 

นายก อบต. กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายภูริต อภิรักษวรการ ขออนุญาต

นําเรียนตอท่ีประชุมกรณีท่ีทานสมาชิกอภิปรายวางบประมาณอาจจะไมเพียงพอใน

การดําเนินงานโครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (ร้ัวคาวบอย)            

หนาหมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม จึงไดใหกองชางไดคํานวณ

งบประมาณข้ึนมาใหม ทราบจากกองชางวาจะตองใชงบประมาณท้ังส้ินจํานวน 

60,000 บาท  จึงขอเรียนทานประธานสภาฯ เพ่ือเสนอญัตติเพ่ิมเติมเปนการ

เรงดวนในการขออนุมัติจากท่ีประชุมสภาฯ ท่ีจะโอนงบประมาณในสวนของ                 

กองชางท่ีไมไดใชในปน้ีมาเพ่ิมจากยอด 41,000 บาท เพ่ิมเปน 60,000 บาท ครับ 

ผูอํานวยการกองชาง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพอยางสูง ทานรองนายก ทานสมาชิก                       

ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายวิจิตร นรสิงห ผูอํานวยการ             

กองชาง ขอเรียนท่ีประชุมวาเน่ืองจากต้ังราคากลางไว ตํ่า จึงตองขอโอน

งบประมาณในคร้ังน้ี โดยโอนลดจากหมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน จํานวน 

19,000 บาท  

ปลัด อบต. ดวยตามท่ีสภาฯ ไดใหความเห็นชอบในโครงการดังกลาวแลว แตไมสามารถ

ดําเนินการไดเน่ืองจากเปนราคาท่ีไดรับแจงจากเจาหนาท่ีๆ เก่ียวของวาไมสามารถ

ดําเนินการหาผู รับจางได เพราะเปนราคาท่ีตํ่ากวาราคากลางในปจจุบัน                      

แนวทางการแกไขปญหาคือ ตองขอโอนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม แลวจึงขอกัน

งบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดในปตอไป การโอนเพ่ิมน้ันเฉพาะ

งบประมาณนะครับไมไดเพ่ิมเติมเน้ืองาน จึงขอเรียนใหทานสมาชิกทราบ 

นายนิกร ทองยอย กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายนิกร ทองยอย ส.อบต. หมูท่ี 4 โครงท่ีขอโอนงบประมาณในคร้ังน้ี ทําไมไม

ประมาณราคาใหพอดีกับโครงการต้ังแตแรก บานอ่ืนท่ีขอเพ่ิมเติมแลวทําไมไมให 

จะเปนธรรมกับบานอ่ืนหรือครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถาไมมีขอมตินะครับ  สมาชิก

ทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณเพ่ิมโครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูป (ร้ัวคาวบอย)  หนาหมูบานระหารถนนสายหนองแคน/จันลม จํานวน 

19,000 บาท ขอใหยกมือครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 
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ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกไดอนุมัติใหโอนงบประมาณเพ่ิมเติมแลว ลําดับตอไปคือการกัน

งบประมาณโครงการดังกลาว สมาชิกทานใดเห็นชอบกันงบประมาณโครงการ

กอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (ร้ัวคาวบอย)  หนาหมูบานระหารถนน

สายหนองแคน/จันลม งบประมาณจํานวน 60,0000 บาท ขอใหยกมือครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท  

3.2  การกันงบประมาณไวเบิกเหล่ือมปตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2561 โครงการขุดลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสด์ิ                 

หมูท่ี 11 งบประมาณ 135,000.00 บาท 

ประธานสภาฯ ทานนายกฯ ก็ไดช้ีแจงเหตุผลการกันงบประมาณของท้ังสองโครงการไปแลว                              

มีสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถามีเชิญครับ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายประหยัด  โยธี ส.อบต. หมูท่ี 10 สําหรับโครงการท่ีขอกันเงินโครงการขุด

ลอกหนองควายจอย บานสุขสวัสด์ิ หมูท่ี 11 งบประมาณ 135,000.00 บาท            

ผมเคยพูดหลายคร้ังวาทําไมไมทําซักที ใหสูบนํ้าออกก็ไมไดทํา ชาวบานก็เดือดรอน

เพราะตรงน้ันชาวบานท่ีเล้ียงวัวเล้ียงจะพาวัวมากินนํ้าตรงน้ัน ขอใหอนุมัติกัน

งบประมาณและใหดําเนินการใหแลวเสร็จในปหนา 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 

3.3  การขอขยายเวลากันงบประมาณโครงการขุดเจาะนํ้าบาดาลท่ีหนวยประปา

บานหนองยาว หมูท่ี 9 งบประมาณ 70,000 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีทานนายกฯ ไดอภิปรายเหตุผลของการขอขยายเวลากันงบประมาณไปแลว 

มีสมาชิกทานใดท่ียังตองการอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  ถาไมมีขอมติครับ 

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมระเบียบวาระการประชุมเร่ืองอ่ืน  ๆเชิญครับ 

นายณรงค อรามเรือง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายณรงค อรามเรือง ส.อบต.ม.2  ตามท่ีผมไดขอหินคลุกจํานวน 2 เท่ียวไปลง

ท่ีรองนํ้าทางไปบานโนนสวางหลายคร้ังแลว จนตอนน้ีจะส้ินปงบประมาณแลวยัง
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ไมไดดําเนินการใหเลย อีกเรื่องคือเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม ท่ีผานมาผมไดขอทอขนาด 

4 x  100 เมตร ไปลงทางบานเขวาไปบานโนนสวาง การสัญจรไปมาก็ลําบาก          

ฝากทานผูบริหารดําเนินการดวยครับ  

ผูอํานวยการกองคลัง กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ดิฉันนางสุกัญญา รัตนรัก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง มีเร่ืองท่ีจะนําเรียนใหท่ี

ประชุมทราบเพียงเร่ืองเดียวคือ เร่ืองรายไดจากท่ีเราประมาณการไว สรุปเพียง

เบ้ืองตนวันท่ี 27 กันยายนท่ีผานมาเรามีรายไดเขามาเกินจากท่ีเราประมาณการไว

ประมาณ 50,000 บาทคะ 

นายประหยัด โยธี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายประหยัด  โยธี ส.อบต. หมูท่ี 10 เร่ืองถนนบานแขมไปบานหนองอิตูเปน

หลุมเปนบอมาก อยากเสนอใหลงหินคลุกเพราะอีกไมนานก็เปนฤดูเก่ียวขาวแลว 

จะสัญจรไปมาลําบาก และเรื่องการวางทอระบายนํ้าท่ีบานหยอดชวงศาลาไมไดลง

ทอยาวประมาณ  5 เมตร ทําใหนํ้าไหลไมได ฝากทานผูบริหารแกไขใหดวยครับ 

นายทวี โยธี กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายทวี โยธี ส.อบต. หมู ท่ี 1  เ ร่ืองโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับหินลูกรัง                        

ลงเรียบรอยแลว เหลือทอระบายนํ้าอยากใหผูบริหารเรงผูรับเหมาใหดวยเพราะ

อยากทําใหแลวเสร็จเด๋ียวจะมีปญหาตองไดกันงบประมาณอีก และอีกเรื่องคือการ

บุกรุกท่ีชาวบานเดือดรอนมาก  เร่ืองน้ีไดฝากไปทางกองชางหลายคร้ังแลว                  

ชวยประสานงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการดวยครับ  

นายสมภาร  บัวจันทร กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายสมภาร  บัวจันทร เลขานุการนายก อบต.สุขสวัสด์ิ มีเรื่องจะเสนอคือการ

ทําคอนกรีตใหมท่ีหมูบานฝากใหทานสมาชิกดูการทําของชางดวยเพราะบางทีทํา

แลวมันมีนํ้าขังท่ีกลางถนน อีกเร่ืองคือเร่ืองนํ้าไหล  ทําใหตางคนตางก้ันนํ้าไมให

ไหลเกิดนํ้าขังจนกลายเปนท่ีเพาะพันธยุงลาย จะเปนปญหาไปอีก ฝากทานสมาชิก

ดูและในเร่ืองแบบน้ีดวย 

นายชานนท พรมโลก กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน                          

ผมนายชานนท พรมโลก รองนายก อบต.สุขสวัสด์ิ สําหรับผมมีเร่ืองท่ีจะเสนอคือ

รองนํ้าบานหนองอิไทยเสนกลางบานซ่ึงผมผานประจํา เห็นปดรองนํ้าไว  ทําใหนํ้า

ไหลไมไดนํ้าขังยุตรงกลางรองนํ้า เวลาฝนตกจะทําใหนํ้าทวมขังได ผมก็ไดปรึกษา

กับทานผูบริหาร ทานประธานฯ ทานสมาชิกแลว มันเปนปญหาท่ีแกไขยาก  

ขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดอภิปรายปญหาตาง  ๆของแตละหมูบาน ทางคณะบริหารก็

จะพยายามแกไขปญหาใหเร็วท่ีสุดครับ 
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ประธานสภาฯ เราก็ไดประชุมมาจนครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลวนะครับ  วันน้ีสมควรแก

เวลา ขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมการประชุมโดยพรอมเพรียงกันสําหรับการ

ประชุมในคร้ังน้ี  ถาไมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกนะครับ ขอปดการประชุม

ครับ  

ปดการประชุม เวลา 11.30 น.  
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