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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

สมัยสามัญ ๒ คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

สมาชิกผูมาประชุม

เลขท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ
๑ นายสุพล โฉมมา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สุพล โฉมมา
๒ นายสมโภชน ครุฑสุวรรณ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สมโภชน ครุฑสุวรรณ
๓ นางอมรรัตน  บัวกมล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อมรรัตน  บัวกมล
๔ นายทวีชัย  ผาบแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี๒ ทวีชัย  ผาบแกว
๕ นางดาวเรือง  นิลนวล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๒ ดาวเรือง  นิลนวล
๖ นายฉลอง  สุโพธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี ๓ ฉลอง  สุโพธิ์
๗ นายสมบัติ ชาดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี๔ สมบัติ ชาดี
๘ นายหนูเดช  สาขา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี๔ หนูเดช  สาขา

๙ นายอนุวัฒน โวหารลึก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๕ อนุวัฒน โวหารลึก
๑๐ นางพิมลวรรณ ยัติสาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๕ พิมลวรรณ  ยัติสาร

๑๑ นายวีระกุล สิงหวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๖ วีระกุล สิงหวงศ
๑๒ นายประเสริฐ เจริญสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๗ ประเสริฐ เจริญสุข
๑๓ นายกฤษฎา  พระไตรราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๗ กฤษฎา  พระไตรราช

๑๔ นายสนใจ ซีแพง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๘ สนใจ ซีแพง

๑๕ นายอนันต  สีแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หมูท่ี ๘ อนันต สีแกว
๑๖ นายชาญชัย  ทองอันตัง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๙ ชาญชัย  ทองอันตัง

๑๗ นางเฉลียว  ลาเลิศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๙ เฉลียว  ลาเลิศ
๑๘ นายสมาน หงษตะใน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๐ สมาน หงษตะใน

๑๙ นายณัฐวุฒิ  สมวงค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๐ ณัฐวุฒิ สมวงค

๒๐ นายลือ เหลาหวาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๑ ลือ เหลาหวาน
๒๑ นายสงา หงษรักษา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๑ สงา หงษรักษา
๒๒ นายทองไหล ประดับเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูที๑๒ ทองไหล ประดับเสริฐ
๒๓ นายสวาย หนองพล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๓ สวาย หนองพล
๒๔ นายทวี นาเจิมพลอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๔ ทวี นาเจิมพลอย

๒๕ นายสวน  คชคีรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๔ สวน  คชคีรี
๒๖ นายทองใส  ผาบแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหมูท่ี๑๕ ทองใส  ผาบแกว



2

สมาชิกผูไมมาประชุม

นายขาน  เลานวดวัน  สมาชกิสภาฯ หมูท่ี ๑ ลาปวย

นายวัฒนา  พรมวันดี  สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี ๖ ขาด

ผูเขารวมประชุม

เลขท่ี ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ
๑ นางสาวณิชพลฎัฐ  อินทรสิทธ์ิ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ณิชพลัฎฐ  อินทรสิทธ์ิ

๒ นางตองใจ  ลาวัลย รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองใจ  ลาวัลย

๓ นายทรงยศ  ทัศคร ผูอํานวยการกองชาง ทรงยศ  ทัศคร
๔ นายประสิทธิ์  ภูแพง นายชางโยธา ประสิทธิ์ ภูแพง

เปดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ กราบเรียนประธานสภาฯท่ีเคารพ ขณะนี้สมาชิกสภาฯไดมาครบองค
ประชุมตาม ระเบียบแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ เปดการประชุมสมัย
สามัญท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกฯ ทานปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลหลุบเลา
ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เม่ือสมาชิก ฯ ครบองค
ประชุมแลวผมขอเปดการประชุม สมัยสามัญ ๒ ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๓ ประจําวันท่ี ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ

ประธานสภาฯ ในการประชุมวันนี้ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอแจงวา ทางองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลาของเราไดมีพนักงานท่ีไดรับการบรรจุและการโอนยายมาปฏิบัติ
หนาท่ีอยูกับเราท้ังหมด ๔ ทาน คือ

๑. เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได   คือ นางสาวอรอุมา  ขวัญเมือง
๒. นายชางโยธา  คือ  นายประสิทธิ์  ภูแพง
๓. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  คือ  นางสาววัลภา  ริกําแง
๔. ผูชวยชางสํารวจ  นายทรงพล  ศรีมุกดา
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ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรง
เกียรติทุกทาน นานมากแลวท่ีทางสภาฯไมมีการประชุมสาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากโรคโควิด -
๑๙ ถึงแมวาไมมีการประชุมแตการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ก็ทําอยู
เรื่อยมาซึ่งในตอนนี้เราก็ขอความสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมา
พัฒนาตําบลของเราได งบประมาณมาทํา ถนนคสล .ฮองสิม- ดานตึง  งบประมาณ
๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท และ ถนน คสล.บานหลม – บานภูนอยพัฒนา แบงเปน ๓ ชวง
งบประมาณ ๒,๕๖๖,๐๐๐ บาท  ในสวนของการขุดลอกหนองหลม ตอนนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากทาง อบจ.มาชวยดําเนินการให  สวนงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนมา
พัฒนาชุมชนรอบเข่ือนนั้น ปนี้ไดงบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
จะเอาไปสมทบซื้อวัสดุมาสรางเมรุ ใหกับพ่ีนองบานชลประทาน ซึ่งชาวบานไดใช
งบประมาณของชาวบานเองสรางไปบางสวนแลวแตก็ยังไมเสร็จสมบูรณ สวน ๕๐,๐๐๐
บาท จะทําการฝกอบรมกลุมอาชีพทอผาใหกับพ่ีนองหมูท่ี ๖ ตอไป

เจาหนาท่ี นางตองใจ  ลาวัลย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เรียนทาน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนใหโซนหลุบเลาทราบวาทาง
อบต.หลุบเลาไดประสานงานกับ อบจ.ใหมาปรับเกลี่ยถนน สายหลุบเลา- สรางแกว
แลวเพ่ือรองรับงบประมาณท่ีจะมาทําถนน คสล. ระยะทาง ๑ กิโลเมตร  ดีใจกับพ่ีนอง
ประชาชนดวยคะ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ทางสภาฯจะรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี
๔ ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๒ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขอะไร
เรียนเชิญไดเลยครับ

สมาชิกสภาฯ นายกฤษฎา  พระไตรราช  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ เรียนประธานสภาฯ  ฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯท่ีทรงเกียรติทุกทาน ผมขอแกไขดังนี้

- หนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๑๒ ทวีขัย  แกไขเปน  ทวีชัย
- หนาท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๑๘ ตําบลหลุบ  แกไขเปน  ตําบลหลุบเลา
- หนาท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๑๑ ผมขอคุณ  แกไขเปน  ผมขอบคุณ
- หนาท่ี ๖ บรรทัดท่ี ๑๗ ประชาชนตอไป  แกไขเปน  ประชาชนตอไป
- หนาท่ี ๙ บรรทัดท่ี ๑๐ แกปญหาอยางถสวรหกับพ่ีนอง  แกไขเปน

แกไขปญหาอยางถาวรใหกับพ่ีนอง
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- หนาท่ี ๑๑ บรรทัดท่ี ๗ มีถนน ๕ เพ่ือเปนกรแกไขปญหา แกไขเปน
เพ่ือเปนการแกไขปญหา

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมจะถามเปนมติ
ใหแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ ๔ ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๒ วันท่ี ๓๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม แกไข ๒๕ เสียง
ไมแกไข ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ผมจะถามเปนมติวารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๔ ครั้งท่ี
๒ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม รับรอง ๒๕ เสียง
ไมรับรอง ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ เรียนทานสมาชิกสภาฯ ทานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลบเลาปฏิบัติ
หนาท่ี  นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ทางสภาฯจะรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญท่ี ๔ ครั้งท่ี ๓ /๒๕๖๒ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
สมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขอะไร เรียนเชิญไดเลยครับ

สมาชิกสภาฯ นายกฤษฎา  พระไตรราช  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ เรียนประธานสภาฯ
ฝายบริหารและสมาชิกสภาฯท่ีทรงเกียรติทุกทาน ผมขอแกไขดังนี้

- หนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๑๒ ทวีขัย  แกไขเปน  ทวีชัย
- หนาท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๑๓ เอกสารท่ีจกให แกไขเปน เอกสารท่ีแจกให
- หนาท่ี ๘ บรรทัดท่ี ๒ เปน แกไขเปน เปน
- หนาท่ี ๑๐ บรรทัดท่ี ๑๖ ขยายออดกไปอยูท่ีไร  แกไขเปน  ขยายออกไป

อยูท่ีไร
- หนาท่ี ๑๕ บรรทัดท่ี ๑๒ ผมขอคุญฝายบริหาร แกไขเปน ผม

ขอขอบคุณฝายบริหาร
- หนาท่ี ๑๕ บรรทัดท่ี ๑๔ ซอยจาสุข แกไขเปน  ซอยตาสุข
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ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมจะถามเปนมติ
ใหแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ ๔ ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม แกไข ๒๕ เสียง
ไมแกไข ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ ผมจะถามเปนมติวารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๔ ครั้งท่ี
๓ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม รับรอง ๒๕ เสียง
ไมรับรอง ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอ เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๑.๑) โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองสิม หมูท่ี ๓ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๓.๑.๒) โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหลม หมูท่ี ๕ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท

๓.๑.๓) โครงการขุดลอกลําหวย บานหลุบเลานาจาน หมูท่ี ๑๕ ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท

๓.๑.๔.) เ พ่ือโอนงบประมาณจัดซื้อซัมเมอรสประปา หมู ท่ี ๙ จํานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท

๓.๑.๕) โครงการปรับปรุงระบบประปา บานหลุบเลานอย หมู ท่ี ๒ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท

๓.๑.๖) เพ่ือโอนงบประมาณปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี๑๑ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๒๕,๖๐๐ บาท
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๓.๑.๗) โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองสิม หมูท่ี ๙ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ บาท

๓.๑.๑) โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองสิม หมูท่ี ๓ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ  อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลหลุบเลา
ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิก
สภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันขอเรียนวาไดรับหนังสือจากชาวบานวาไดรับความเดือดรอน
ในเรื่องของถนนเพ่ือการเกษตรและถนนภายในหมูบาน ไดรับความเสียหายเนื่องจากพายุฝน
ท่ีผานมาถนนเปนรองลึก ชาวบานสัญจรลําบาก เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาอยางถาวรให
พ่ีนองประชาชนจึงตองนําเรียนตอสภาฯ เพ่ือหาทางแกไขตอไปคะ โดยไดโอนงบประมาณ
มาจากเงินโบนัสพนักงาน ซึ่งในปนี้ไมไดจายโบนัสเพราะไมเขาหลักเกณฑตามท่ีเขากําหนด
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

สมาชิกสภาฯ นายฉลอง  สุโพธิ์  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ เรียนประธานสภาฯฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯท่ีทรงเกียรติทุกทาน ผมขอคุณฝายบริหารเปนอยางสูงครับท่ีแกไขปญหาท่ี
ถาวรใหกับชาวบานโดยการทําเปนถนนคอนกรีต ถนนเสนนี้เปนเนินสูงมากครับ หนาฝนน้ํา
ไหลกัดเซาะทําใหถนนเปนรองลึก อยูคุมอนามัยครับ ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกทานท่ี
สนับสนุนครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมจะถามเปนมติวาจะอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองสิม หมูท่ี ๓ หรือไม

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๒๕ เสียง
ไมอนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๑.๒) โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหลม หมูท่ี ๕ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท

ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายก  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทานดิฉันขอเรียนวาไดรับหนังสือจากชาวบานวาไดรับความเดือดรอนในเรื่อง
ของถนนเพ่ือการเกษตรและถนนภายในหมูบานไดรับความเสียหายเนื่องจากพายุฝนท่ีผานมา
ถนนลูกรังก็เปนปญหาท่ีเรื้อรังมานาน เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาอยางถาวรใหพ่ีนอง
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ประชาชน จึงตองนําเรียนตอสภาฯ เพ่ือหาทางแกไขตอไปแตครั้งนี้ก็ยังแกไขไมเสร็จสมบูรณ
เราแกไขจุดท่ีหนักท่ีสุดกอน สวนรายละเอียดใหทางสมาชิกฯไดนําเรียนตอสภาฯตอไปคะ

เจาหนาท่ี นางตองใจ  ลาวัลย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียนทาน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนเพ่ิมเติมในสวนของ
งบประมาณท่ีขอโอน ซึ่งไดโอนมาจากเงินโบนัสของสํานักปลัด ๒๕๐,๐๐๐ บาท
คาศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และโบนัสฝายการศึกษา ๑๕๖,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแจก

สมาชิกสภาฯ นายอนุวัฒน  โวหารลึก สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ เรียนประธานสภาฯ  ฝายบริหารและ
สมาชิกสภาฯท่ีทรงเกียรติทุกทาน จุดท่ีจะทําการกอสรางถนน คสล. คือซอยตาไหม  ถนน
เสนนี้จะมีความลาดชันมากครับ หนาฝนน้ําไหลแรงมาก น้ํากัดเซาะถนนเปนรองลึก รถยนต
สัญจรไมไดเลย พ้ืนท่ีขางในเปนสวนผักของชาวบาน ซึ่งมีจํานวนเยอะมากทําใหชาวบานขน
พืชผักออกจําหนายไมได ขอขอบคุณฝายบริหารท่ีเล็งเห็นความเดือดรอนของเกษตรกรและ
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีสนับสนุนครับ

สมาชิกสภาฯ นางพิมลวรรณ  ยัติสาร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ เรียนประธานสภาฯฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯท่ีทรงเกียรติทุกทาน ขอบคุณฝายบริหารเปนอยางสูงท่ีเล็งเห็นความ
ลําบากของพ่ีนองเกษตรกร ถนนเสนนี้มีความลาดชันมากหนาฝนน้ํากัดเซาะถนนเปนรองลึก
หนาแลงเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก ชาวบานสัญจรลําบาก เพ่ือเปนการแกไขปญหาอยางถาวร
และยั่งยืนจึงขอความอนุเคราะหจากสภาฯแหงนี้ชวยอนุมัติงบประมาณในการแกไขปญหาใน
ครั้งนี้ดวยคะ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมจะถามเปนมติวาจะอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน จํานวน ๔๙๒,๐๐๐ บาท
กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหลม หมู ท่ี ๕ ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนครหรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๒๕ เสียง
ไมอนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๑.๓) โครงการขุดลอกลําหวย บานหลุบเลานาจาน หมูท่ี ๑๕ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท
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ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรง
เกียรติทุกทาน  ดิฉันขอเรียนวาไดรับหนังสือจากชาวบานวาไดรับความเดือดรอนในเรื่องของ
น้ําเพ่ือการเกษตร และทางชางก็ออกไปสํารวจพ้ืนท่ีดูแลว หนาแลงนี้เหมาะท่ีสุดในการขุด
ลอก เพราะชาวบานท่ีใชประโยชนจากตรงนั้นมีเยอะมาก ประกอบกับตอนนี้งบประมานของ
เราก็มีพอท่ีจะชวยแกไขปญหาท่ีเรงดวนใหกับชาวบานได

เจาหนาท่ี นางตองใจ  ลาวัลย  รองปลัดองคการบริหาสวนตําบลหลุบเลา เรียนทาน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนเพ่ิมเติมในสวนของ
งบประมาณท่ีขอโอน ซึ่งไดโอนมาจากงบประมาณในสวนของวันสงกรานต ๔๙,๐๐๐ บาท
และงบประมาณของการจัดงานวันเด็ก ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก

สมาชิกสภาฯ นายทองใส  ผาบแกว  สมาชิกสภาฯ หมู ท่ี ๑๕ เรียนทานประธานสภาฯ
ฝายบริหารและสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน จุดท่ีจะขุดลอกอยูใกลหนองคอ ตอนนี้
ลําหวยตื้นเขินมาก หนาฝนน้ําพัดเอาตะกอนดินจากภูเขาลงมาถมลําหวยครับ พ่ีนอง
ประชาชนท่ีทําการเกษตรอยูบริเวณนั้นไดรับความเดือดรอน น้ําไมเพียงพอท่ีจะทํา
การเกษตร  ผมขอขอบคุณฝายบริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีเล็งเห็นความ
เดือดรอนของชาวบานครับ

สมาชิกสภาฯ นางอมรรัตน  บัวกมล สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๕ เรียนทานประธานสภาฯ ฝาย
บริหารและสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน ลําหวยท่ีจะขุดลอกนี้มีพ่ีนองจากหมูท่ี ๑ ,
๑๐,๑๑,๑๕ ทําการเกษตรกันเยอะมาก  แตชาวบานก็ขาดแคลนน้ํา เพราะแหลงน้ําเดิมท่ีมี
อยูตื้นเขิน สาเหตุเกิดจากน้ําจากภูเขาไหลพัดเอาดินตะกอนลงมาทับถม พ้ืนท่ีบริเวณนั้นเปน
ท่ีลาดชันมาก ขอขอบคุณฝายบริหารเปนอยางสูงท่ีชวยแกไขปญหาใหชาวบานในครั้งนี้คะ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมจะถามเปนมติวาจะอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๗๙,๐๐๐ บาท เพ่ือขุดลอกลําหวย
บานหลุบเลานาจาน หมูท่ี ๑๕ ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๒๕ เสียง
ไมอนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒.๔) เพ่ือโอนงบประมาณจัดซื้อซัมเมอรสประปา  หมูท่ี ๙ จํานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท
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ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายก  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรง
เกียรติทุกทาน ไดรับหนังสือแจงความเดือดรอนเรื่องจากชาวบานวาขาดแคลนน้ําในการ
อุปโภค-บริโภค สาเหตุมาจากน้ําขาดแคลน ประกอบกับซัมเมอรสท่ีใชในระบบประปาเกิด
การชํารุดเสียหาย  เพ่ือเปนการแกไขปญหาอันเรงดวนใหพ่ีนองหมู ๙ จึงนําเสนอตอสภาฯ
เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณไปแกไขปญหาตอไป

สมาชิกสภาฯ นายชาญชัย  ทองอันตัง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ เรียนทานประธานสภาฯ ฝาย
บริหารและสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน หมู ๙ มีปญหาเรื่องน้ําประปามาตลอด
เพราะแหลงน้ําท่ีใชทําระบบประปาหมูบานนั้นมีไมเพียงพอกับความตองการของชาวบาน ยิ่ง
หนาแลงลําบากมากครับ ขอขอบคุณฝายบริหารท่ีชวยแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชนครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมจะถามเปนมติวาจะอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาทเพ่ือจัดซื้อ
ซัมเมอรสประปา  หมูท่ี ๙ หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๒๕ เสียง
ไมอนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๑.๕) โครงการปรับปรุงระบบประปา บานหลุบเลานอย หมูท่ี ๒ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภพูาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท

ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรง
เกียรติทุกทาน  ดิฉันขอเรียนวาชาวบานไดรองเรียนเขามาเรื่องของน้ําประปาไมท่ัวถึง
ซึ่งพ่ีนองราษฎรหมูท่ี ๒ ไดตั้งบานเรือนขยายออกไปอยางรวดเร็ว ซึ่งยังมีบางคุมท่ีน้ําประปา
ไหลไปไมถึง เพราะมีพ้ืนท่ีสูง  ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาท่ีเรงดวนใหกับชาวบานจึงตอง
นําเรียนตอสภาฯเพ่ือขอโอนงบประมาณตอไป

เจาหนาท่ี นางตองใจ  ลาวัลย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียนทาน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนเพ่ิมเติมในสวนของ
งบประมาณท่ีขอโอน ซึ่ ง ได โอนมาจากงบประมาณในสวนของเงินโบนัสกองชาง
๖๖,๐๐๐ บาท  และงบการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแจก
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สมาชิกสภาฯ นายทวีชัย  ผาบแกว    สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ เรียนทานประธานสภาฯ ฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน มีพ่ีนองบางสวนท่ีน้ําประปาไปไมถึง ซึ่งจะอยูโซน
ลานมันครับ  เรามีบอน้ําเดิมอยูแลวแตไมไดใชงาน จะเอาน้ําในสวนนี้ไปใหพ่ีนองไดใชไปกอน
ครับ  ขอขอบคุณฝายบริหารท่ีเล็งเห็นความเดือดรอนในครั้งนี้ครับ

สมาชิกสภาฯ นางดาวเรือง  นิลนวล  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ เรียนทานประธานสภาฯ ฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน พ่ีนองประชาชนหมูท่ี ๒ จะมีปญหาในเรื่องระบบ
ประปาทุกป เพราะพ้ืนท่ีหมู ๒ ไมมีแหลงน้ําใตดินท่ีจะทําน้ําประปา หนาแลงลําบากมาก ปนี้
เกิดปญหาหนักมาก มีพ่ีนองบางสวนท่ีตองซื้อน้ําอุปโภค – บริโภคตลอด เพราะเขาอยูใน
พ้ืนท่ีสูงและไกลจากระบบประปาหมูบาน แตก็ยังพอท่ีจะปญหาเฉพาะหนาไดบางถามีการ
ปรับปรุงระบบประปา เพราะมีบอน้ําเดิมท่ีไมไดใชงานมานานอีกบอ  ซึ่งนาจะชวยแบงเบา
ภาระพ่ีนองท่ีตองซื้อน้ํามาใชทุกวัน ไดในระดับหนึ่ง ขอขอบคุณฝายบริหารท่ีเล็งเห็นความ
เดือดรอนของชาวบานในครั้งนี้คะ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายอะไร เรียนเชิญไดครับ

สมาชิกสภาฯ นายณัฐวุฒิ  สมวงค  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๐ เรียนทานประธานสภาฯ ฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทานผมเห็นดวยกับโครงการนี้แตผมอยากใหสมาชิกสภาฯ
ทุกทานไดดูเอกสารประกอบในสวนของใบประมาณการกอสราง งานปรับปรุงทอประปา
และขยายเขตประปาในสวนของเทปพันเกลียว  ราคามวนละ ๘๑๖ บาท ผมวานาจะราคา
สูงเกินไปนะครับ ฝากทางชางชวยดูเอกสารใหดวยครับ

เจาหนาท่ี นายประสิทธิ์  ภูแพง  นายชางโยธา เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู
ทรงเกียรติทุกทานขอเรียนแกไขเอกสารครับในสวนเทปพันเกลียวเปลี่ยนเปน  จํานวน ๑๐
มวนๆ ๒๐ บาท  รวม ๒๐๐ บาท  และลูกลอย ๒ “ จํานวน ๑ ชุดๆ ๑,๖๕๐ บาท และ
ทอพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พรอมขอตอของอ  จํานวน ๔๘ ทอน ๆ ๑๖๐ บาท   สวน
อ่ืนยังคงเดิมครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมจะถามเปนมติวาจะอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุง
ระบบประปา  หมูท่ี ๒ หรือไม หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๒๕ เสียง
ไมอนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
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๓.๑.๖) เพ่ือโอนงบประมาณปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี ๑๑
ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๒๕,๖๐๐ บาท

ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผู
ทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันไดรับหนังสือแจงความเดือดรอนเรื่องการประชาสัมพันธไมท่ัวถึง
ของหมูท่ี ๑๑ มาตั้งแตตนปแลวแตติดปญหาท่ียังไมมีการประชุมและปญหาโรคโควิด – ๑๙
ระบาดอยูซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสและงบประมาณเราก็พรอม จึงตองนําเรียนตอสภาฯแกไข
ปญหาใหกับพ่ีนองตอไป ซึ่งงบประมาณนี้ไดโอนมาจากเงินเดือนของฝายชาง จํานวน
๒๕,๖๐๐ บาท

สมาชิกสภาฯ นายลือ  เหลาหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๑ เรียนทานประธานสภาฯ ฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน  ขอเรียนวาเสียงตามสายของหมูท่ี ๑๑ เวลา
ผูใหญบานประกาศขาวสารจะไมคอยไดยินท่ัวถึง และบางครั้งก็ฟงไมรูเรื่องเลยครับ   ผม
ขอขอบคุณฝายบริหารท่ีเล็งเห็นความเดือดรอนในสวนนี้ครับ

สมาชิกสภาฯ นายสงา หงสรักษา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๑ เรียนทานประธานสภาฯ ฝาย
บริหารและสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน เสียงตามสายของหมูท่ี ๑๑ มีอายุการใชงาน
นานมากแลวครับ เวลาผูใหญบานประกาศประชาสัมพันธขาวสารใหกับชาวบานไดรับทราบ
ชาวบานฟงไมรูเรื่องจะมีเสียงแทรกมา ชาวบานตองอาศัยฟงกับหมูบานอ่ืนแทน  ผม
ขอขอบคุณฝายบริหารและเพ่ือนสมาชิกฯท่ีสนับสนุนโครงการนี้ครับ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมจะถามเปนมติวาจะอนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ จํานวน ๒๕,๖๐๐ บาท
เพ่ือปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน หมูท่ี ๑๑ บานนอยตาจีหรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๒๕ เสียง
ไมอนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๑.๗ ) โครงการกอสรางถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานฮองสิม  หมูท่ี ๙ ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ บาท

ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรง
เกียรติทุกทาน  ดิฉันไดรับหนังสือแจงความเดือดรอนเรื่องถนนเพ่ือการเกษตรและถนน
ภายในหมูบาน หมูท่ี ๙ วาไดรับความเดือดรอนเรื่องถนน ท่ีมีสภาพเปนหลุมเปนบอชาวบาน
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นําผลผลิตทางการเกตรออกจําหนายลําบากมาก เราแกไขปญหาใหพ่ีนองมาตลอดแต
งบประมาณเรามีไมมากตองแกไขสวนท่ีจําเปนมาก ๆไปกอน  และในครั้งนี้งบประมาณเราก็
พอมีจึงตองนําเรียนตอสภาฯ เพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปแกไขปญหาใหพ่ีนองตอไป

เจาหนาท่ี นางตองใจ  ลาวัลย  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียนทาน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ขอเรียนเพ่ิมเติมในสวนของ
งบประมาณท่ีขอโอน ซึ่ งได โอนมาจากงบประมาณในสวนของเงินโบนัสกองชาง
๑๑,๐๐๐ บาท เงินโบนัสกองคลัง ๑๕๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณท่ีเหลือจายจากการ
จัดงานวันเด็กอีก ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหสมาชิกฯ

สมาชิกสภาฯ นายชาญชัย  ทองอันตัง สมาชิกสภาฯ หมู ท่ี ๙ เรียนทานประธานสภาฯ
ฝายบริหารและสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ถนนเสนนี้ไดรับความเดือดรอนมากครับ
ในหนาฝนเพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันมาก  หนาฝนเกิดโคลนตมชาวบานสัญจรไปมาเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้งผมขอขอบคุณฝายบริหารและเพ่ือนสมาชิกทุกทานท่ีเล็งเห็นปญหาของ
ชาวบานครับ

สมาชิกสภาฯ นางเฉลียว  ลาเลิศ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ เรียนทานประธานสภาฯ ฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน ถนนเสนนี้ในหนาฝนลําบากมากอยูซอยทานตะวัน
น้ํากัดเซาะถนนเปนรองลึก สัญจรลําบาก ขอขอบคุณฝายบริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุก
ทานท่ีสนับสนุนคะ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายตอหรือไม  ถาไมมีผมจะถามเปนมติวาจะอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ  จํานวน ๑๖๓,๐๐๐ บาท
เพ่ือกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานฮองสิมพัฒนา  หมูท่ี ๙ หรือไม

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตทานประธานสภาฯ นับคะแนนการลงมติ

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๒๕ เสียง
ไมอนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรง
เกียรติทุกทาน  ฝากสมาชิกสภาฯทุกทานดูแลสุขภาพของตัวเองดวย  ในชวงนี้ถาไมมีความ
จําเปนอยาออกนอกพ้ืนท่ี และอยาไปอยูในสถานท่ีท่ีมีคนหมูมาก เพราะโรคโควิด- ๑๙ ยังไม
หยุดการระบาดเลย
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สมาชิกสภาฯ นายสมโภชน  ครุฑสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๒ เรียนทานประธานสภาฯ
ฝายบริหารและสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ในชวงนี้ทุกหมูบานก็คงจะเจอกับปญหา
ของน้ําประปาไมพอใชเกือบจะทุกหมูบาน วันกอนหมู ๑๒ ไดขอความอนุเคราะหจากทาง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา นํารถดับเพลิงความดันสูงออกไปดันทอประปาท่ีมีหินปูน
เกาะอยูในทอใหกับชาวบาน  ตอนนี้ ใชงานไดแลวขอขอบคุณฝายบริหารท่ีใหความ
อนุเคราะหในครั้งนี้ครับ

สมาชิกสภาฯ นายสมาน  หงษตะในสมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๐ เรียนทานประธานสภาฯ ฝายบริหาร
และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมมีเรื่องท่ีชาวบานฝากถามในสวนของเรื่องเสียง
ตามสายของหมูท่ี ๑๐ วาขอมาตั้งนานแลวทําไมไมไดรับการแกไขใหครับ

ผูบริหาร นางสาวณิชพลัฎฐ อินทรสิทธิ์ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯผูทรง
เกียรติทุกทาน  ขอเรียนวาทานตองทําเปนหนังสือแจงความเดือดรอนเขามากอนถึงจะ
สามารถดําเนินการแกไขใหทานไดคะ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุก
ทานพรอมดวยเจาหนาท่ีทุกคนท่ีรวมมือกันทํางาน แกไขปญหาและพัฒนาตําบลหลุบเลาดวย
ความสามัคคีกัน มีปญหาอะไรก็ใหเขามาปรึกษาหาทางออกดวยกันครับ ถึงแมชวงนี้
สถานการณโรคระบาดจะยังไมสามารถหยุดมันได แตถามีปญหาความเดือดรอนเรงดวน
ขอใหแจงเขามาเพ่ือท่ีจะชวยกันแกไขตอไป  ขอปดการประชุม

ปดการประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ............................ผูรับรองรายงาน

(นายสุพล  โฉมมา )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ลงชื่อ.......................................... ลงชื่อ............................................................

(นางตองใจ  ลาวัลย) (นางอมรรัตน  บัวกมล)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ............................................................

(นายณัฐวุฒิ  สมวงค) (นายกฤษฎา  พระไตรราช)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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