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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 14 

เดือนกุมภาพันธ์  2563 วันนี้สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 1/2563 เรื่องที่ประธาน
แจ้งที่ประชุมทราบ วันนี้ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุมขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบก่อนว่าขาดตก
บกพร่องตรงไหนจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมใหม่ก็เชิญครับ เชิญท่านประสงค์ เชิญครับ 

นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมประสงค์ 
เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 บ้านสะแกชํา อยากจะให้แก้ไขหน้าที่ 4 
1.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายเกือบให้แก้เป็นนายเกือยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกเชิญครับ ตามท่ีท่านประสงค์ได้ขอแก้จากสามแยกนายเกือบ
ถึงโรงกุลี ทางเลขาก็บอกว่าพิมพ์ผิดนะครับ ขอให้แก้ด้วยเป็นนายเกือยครับ มีไหม
ครับ ถ้าไม่มีตามระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้ง 1/2562 เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2562 สมาชิกท่านใดรับรองขอให้ท่านยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ (16 เสียง) 
 ไม่รับรอง  ไม่มี 
 งดออกเสียง ไม่มี 
ประธานสภาฯ ยกมือครบ ระเบียบวาระที่ 2 ก็ผ่าน 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 3.1 เรื่องกําหนดสมัยสามัญประจําปี 2563 และกําหนดวันประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภาฯ ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา ข้อที่ 3.1 เรื่องกําหนดสมัยสามัญ

ประชุมสามัญประจําปี 2563 และกําหนดวันประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้สมาชิกได้กําหนดเลยครับว่ามีกี่สมัยตามระเบียบไม่เกินสี่
สมัยครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอว่าเราจะเอากี่สมัย เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญ
ครับ 
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นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ที่ 1 อยู่ใน

วาระกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปี 2563 ผมขอเสนอ 4 สมัย สมัยแรก
ที่ประชุมในวันนี้ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สมัยที่ 3 
ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 
3๑ ธันวาคม 2563 สมัยแรกของปีถัดไปปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองครบครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก เชิญ
ครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็สรุปเลย ถือว่าที่ประชุมกําหนด สมัยประชุมสามัญไว้ 4  สมัย 
สมัยที่ 1 คือที่ เราประชุมอยู่วันนี้ สมัยที่ 2 วันที่ 16 ถึง 30 เมษายน 2563 สมัย
ที่ 3 วันที่ 10 ถึง วันที่ 24 สงิหาคม 2563  สมัยที่ 4 วันที่ 17 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ครับ 

มติที่ประชุม มีมติกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2563 จาํนวน 4 สมัย สมัยที่ 1 
ระหว่างที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 30 
เมษายน พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และวันเริ่มประชุม
สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดมีอะไรก็เชิญครับ เชิญท่านประสงค์ เชิญ

ครับ 
นายประสงค์ เครือเนียม กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

ประสงค์ เครือเนียม สมาชิกหมู่ 3 บ้านสะแกชํา ผมมีเรื่องจะมาเล่าที่ผมเสนอขอ
โครงการขอหินคลุกเมื่อปีที่แล้ว จนถึงบัดนี้ปี 63 ก็ยังไม่เห็นดําเนินการให้เลย ความ
เดือดร้อน ของหมู่ 3 จากสามแยกโคกตามุมถึงคุ้มบุโดง แล้วก็อีกโครงการหนึ่งสาม
แยกนางล้วน เติมดี ถึงโคกตามุมก็เงียบไปไม่เห็นดําเนินการอะไรเลยชาวบ้านก็ได้
ถามว่าเป็นยังไงอบต. โครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อน ที่ขอให้ท่านเสนอไปเป็นยังไงได้
ไหมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง ผมบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวติดตามให้ พอสิ้นปี 62 ก็แล้ว 
ตอนนี้ก็เงียบไป ท่านประธานฝากฝ่ายบริหารด้วยขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรเชิญครับ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ที่ 1 อยู่

ในวาระอ่ืนๆ สมัยนี้สมัยแรกผมเองมีอยู่ 3 เรื่องที่จะกราบเรียนท่านผู้บริหารประณีย์  
เสาะสิทธิ์ ท่านนายกฝ่ายบริหารเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่อง กรมศิลป์หมู่ 1 เรื่องท่ีจะมา
รังวัดกันเขตงบประมาณอันนี้ก็ฝากท่านนายกด้วยว่างบประมาณไม่มีให้ใช้
งบประมาณของอบต.ของเราเนื่องจากอยู่นานแล้วต้องใช้งบประมาณขุดเจาะกั้นเขต 
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อันนี้ก็ฝากด้วยครับ เนื่องจากท่านรับปากแล้ว ถามท่านเลขาว่าไม่มีงบประมาณอันนี้
ขอนะท่านขอให้ตรงนั้นมีงบประมาณบรรจุเข้าไปเผื่อได้กั้นเขตไม่งั้นหมู่ 1 ทําอะไร
ไม่ได้เลยมีประโยชน์ทุกจุด ตอนนี้ก็ติดค้างเรื่องแผนลาดยางอยู่ยังทําไม่ได้และ
คอนกรีตก็มีการกระโดดไปอีก เพราะว่าเขตมันทําไม่ได้ ไม่เหมือน สมัยแต่ก่อนทํา
ทีเดียวจบพอมีหนังสือร้องเรียนไปก็โอกาส กลายเป็นชาวบ้านสมาชิกไม่ดูแล เขาไม่
เข้าใจ นี่คือจุดปัญหาที่จะเกิดฝากท่านประธานสภาด้วย ถึงนายกผู้บริหารด้วย ช่วย
เร่งด่วนมากเลย ขอเร่งด่วนให้ด้วยนะครับ เนื่องจากผมประชุมกรรมการหมู่บ้านแล้ว 
ถามท่านปลัดบอกว่าไม่มีงบจบเลยครับ อันนี้ถ้าแก้ข้อบัญญัติตรงไหนได้ที่บรรจุ
งบประมาณช่วยเหลือได้ก็ดีนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะ
ครับ  เรื่องแรก เรื่องที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องที่หินคลุกหนองตาสมขอตั้งแต่ปี 62 เข้ามาปี 
63 ยังไม่ได้อะไรเลยหมู่ 1 เองก็ต้องการหินคลุกเหมือนกันเดือนร้อนเส้นตรงถนนไป
คุ้มตาเชิญ ไปหนองระไซอันนี้ก็เป็นถนนสาธารณะแล้ว ระยะทางไม่เกินสามร้อย
เมตร และก็เส้นที่ไปทางนาของเสรีตรงบ้านผู้ใหญ่จะมีซอยเข้าไป หินคลุกนะครับขอ
ความอนุเคราะห์มีความเดือนร้อนสิ่งที่ต้องชม ท่านนายกเองชมผู้บริหารถนน
คอนกรีตตรงไปป่าทําเลอันนี้ก็ยอมรับทําได้สวยตรงห้าแยกดีมากผมก็ชื่นชม เพราะ
ถนนกว้างไปทางทิศตะวันออกได้สี่เมตร แต่ไปทางป่าทําเลได้ห้าเมตรก็สวยงาม เป็น
ประโยชน์ที่ดีนะครับ แต่มันขาดจากหมู่บ้านมาตรงนั้นแหละมันไม่ได้มันทิ้งช่วงครับ 
หากเป็นไปได้น่าจะเป็นลาดยางตรงนี้ ตรงด้านร้านเสริมสวยม็อบทิศตะวันออกผมก็
ไม่มีอะไร ตอนนี้วัดราษฎรเจริญผลก็ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 16 ครับใน
เรื่องไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าท่านนายกปีนี้อย่าลืมด้วยนะครับมีความต้องการอยู่หลายบ้าน
อยู่ เพราะงบประมาณทุกปีเราเคยจ่ายเป็นโคมไฟติดตามหมู่บ้านหลังคาบ้านจ่ายไฟ
เองอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างดีครับ อันนี้ฝากท่านประธานสภาด้วยครับจุดสําคัญท่ี
เราจะต้องมาดูครับ สิ่งนี้ขาดไปได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ที่บริหารเองไม่ทิ้งทุกหมู่บ้าน
จ่ายขาดเงินสะสมคงยังไม่จบนะครับ ตอนนี้ยังเหลืออยู่ทุกหมู่นะครับขัดข้องตรงไหน
แจ้งในสภาเลยนะครับ กระผมเองก็มีเรื่องแค่นี้ที่จะฝากถึงบริหาร ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ 
   เชิญท่านถนอม ก้อนทอง เชิญครับ 
นายถนอม ก้อนทอง ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมถนอม ก้อนทอง สมาชิก

หมู่ 9 อยู่ในวาระอ่ืน ๆ สมาชิกหลายๆ ท่านได้ทว้งติงสอบถามในส่วนของหมู่ 9 ก็
นําเรียนท่านประธานที่ผมได้ส่งเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์จากพ่ีน้องประชาชนมา
เกี่ยวกับงานหินคลุกนะครับ ซึ่งสมัยประชุม สมัยที่แล้วได้ส่งหนังสือร้องมา ตรงซอย
สุริยะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วาระการประชุมก็นําเรียนท่านนายกผ่านท่าน
ประธานสภา พี่น้องยังรออยู่ขอบคุณครับท่านประธาน 
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ประธานสภาฯ ท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง เรื่องกีฬาครับฝากท่านผู้บริหารดูตรงไหนพอตัดได้ก็ตัดมันเยอะอันนี้ฝากด้วยดู

พอสมควรกีฬาสําหรับปีนี้ ขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีก เชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายก เชิญครับ 
นายกอบต. กราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ขออนุญาตตอบ

คําถามสมาชิก หมู่ 3 เรื่องหินคลุกอยู่ในห้วงของปี 63 ท่านมา 62 ท่านขอมา
งบประมาณของปี 63 เดี๋ยวก็จะให้ทําให้นะครับนะครับ หนังสือที่ส่งมาผมส่งกอง
ช่างหมดเลยครับ สมมุติท่านทําหนังสือร้องเรียนมาผมก็จะนําส่งกองช่างไปให้กอง
ช่างออกไปสํารวจแล้วรายงานผมเดี๋ยวตรงนี้จะให้ทางรองดูโคกตามุมสองโครงการ
แล้วก็ท่านประวัติ เรื่องกรมศิลป์ยังไงจะหารือทางปลัดดูว่าจะมีงบยังไงจะเอางบส่วน
ไหนมาเพ่ือมาสํารวจขุดเจาะสํารวจ เพ่ือจะมีการขุดลอกคลองที่รอบหมู่บ้านนะครับ 
เป็นราชพัสดุเป็นกรมศิลป์ทํางานลําบากครับ เทคอนกรีตยังเทไม่ได้เลยครับต้องเว้น
ไว้ไม่นั้นผิดท่านสมาชิกช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบด้วยว่าเหตุผลที่เราข้ามไปด้วย
เหตุผลอย่างนี้ เรื่องหินคลุกของหมู่ 1 ท่านช่วยทําหนังสือมาหน่อยเดี๋ยวผมจะรวม
ซ่อมให้ทั้งตําบลเลยพร้อมกันทั้งหมดติดตั้งไฟสาธารณะตอนนี้ผมเห็นแค่หมู่ 6 หมู่
เดียวที่ส่งมา ถ้าจําไม่ผิด ท่านทําหนังสือมาเพราะว่างบเราตั้งไว้แล้ว ตอนนี้เงินเข้า
แล้วท่านทํามา ผมเห็นหมู่ 6 ที่ส่งมามีหมู่เดียวที่ส่งมาถ้าผมจําไม่ผิด หมู่ 9 
เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะให้ช่างออกไปดูให้ ท่านทํามาของบของปี 63 ในช่วงของปี 
62 ช่างเขาออกไปดูแล้วของหมู่ 9 ต้องขออภัยมันใส่ไม่ได้จริง ๆ มันเละมาก ถ้าใส่
ไปก็ไม่มีประโยชน์งบก็จะศูนย์เปล่า เพราะฉะนั้นในห้วงนี้ท่านทํามาเดี๋ยวจะให้ช่าง
ออกไปดูให้นะครับขอบคุณนะครับเรื่องกีฬา ที่ท่านสมาชิกหมู่ 1 ได้ท้วงติงก็กีฬา
อาจจะเยอะเกินไป เดี๋ยวอย่างนี้นะครับกีฬาปีนี้น่าจัดช่วงปลายมีนาคมอาจจะ
ระยะเวลาใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็จะเชิญท่าน เพ่ือเข้าร่วมประชุมประมาณเดือนหน้านี้
ประมาณต้น ๆ เดือนก็ท่านเสนอใหม่ก็ได้ว่าจะจัดกีฬากี่ประเภท ไม่ต้องเหมือนเดิม
นะครับช่วยกันออกความคิดผมฟังทุกท่านอยู่แล้วฟังเสียงจากพ่ีน้องผู้นําชุมชนทุก
ท่านกีฬาโดยเฉพาะประธานเยาวชนเขาจะมาให้เชิญประธานเยาวชนเข้าร่วมประชุม
ด้วยก็ได้ยิ่งดีนะครับ ผู้ใหญ่ผู้ช่วยมาร่วมกําหนดกีฬาใหม่ว่าเราจะเอกกีฬาประเภท
อะไรผมฝากทุกท่านไว้ด้วย ห่วงเวลาที่เราประชุมขอเชิญท่านอย่าขาดให้ช่วยกัน
ส่วนมากประชุมกีฬาไม่มีคนมาประชุมจะมีแค่ประธานเยาวชน บางหมู่ก็มีผู้ช่วยมา 
ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมาประชุมกัน เพราะฉะนั้นท่านไปหารือในหมู่บ้านนะครับว่า
สมควรที่จะเอายังไง ทางผมน้อมรับ ความคิดเห็นของทุกท่านที่เสนอมาแล้วก็สรุป
เป็นระเบียบเป็นหนังสือว่าปีนี้จะจัดยังไงบ้าง อะไรยังไงก็จะน้อมรับทุกท่านนะครับ 
ความคิดเห็นของทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญท่านประวัติ กงทอง เชิญครับ 
นายประวัติ กงทอง กราบเรียนท่านประธานสภา ผมนายประวัติ กงทอง สมาชิกหมู่ 1 ผมก็ยินดีที่ท่าน

นายกได้ตอบปัญหา แต่ผมลืมไปว่า เรื่องกีฬานั้นผมฝาก ประจําเดือนก็ได้ ขอให้
สมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วย แล้วหารือพร้อมกันทั้งหมด ก็คือกีฬานั้นต้องยกให้ท่าน
ผู้ใหญ่ผู้นําเขา ไม่งั้นไม่ได้ประท้วงกันแน่นอนผู้ใหญ่เป็นตัวหลัก สมาชิกเป็นตัวตาม
ถูกต้องไหมครับ ไม่งั้นการสามัคคีมันจะลําบากให้เขาแสดงให้เขาได้รับรู้ว่ามีประเภท
ไหนบ้างอะไรบ้าง แสดงออกมาเราเป็นการสนับสนุนผมฝากประชุมประจําเดือน
ดีกว่า เพราะว่าได้พูดกันหมดเลย เพราะเขามาท้ังหมดแล้วก็จะไม่มีใครพูดต่อนี้คือ
ปัญหามัน ถ้าประชุมมาแต่สมาชิกแน่นอน เพราะผู้ใหญ่เขาทิง้ให้สมาชิกอยู่แล้วนี่คือ
ปัญหามัน ก็ฝากท่านนายกด้วยครับ เรื่องต่อไปครับ เรื่องโดมที่สนามกีฬา ผม
มองเห็นความจําเป็นที่สุดยังไม่สร้างทําห้องน้ําใหมเขาบ่นมาสนามเราเป็นกลางแล้ว
ห้องน้ํายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ เพราะว่าผมไปบรรยายทุกจุดว่าปัญหาเราคืออะไร
ห้องน้ําหารือเถอะขอร้องเถอะ เพราะว่าเราจัดมาสามสี่ปีแล้วปัญหาเรื่องห้องน้ําหนึ่ง
ของเรามันโล่งอีกไม่รู้จะไปปล่อยตรงไหน ไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหน บังเอิญผมลงคลอง 
ถ้าอยู่ตรงนั้นเขามองทะลุไปเห็นหมดเลย อันนี้ฝากด้วยนะครับ ถ้าโดมไม่สําคัญ
ยกเลิกซะ เอาห้องน้ําเป็นหลักเลย อันนี้ฝากท่านนายกไว้นะครับกับเรื่องที่หนักจริง 
ๆ เรื่องที่ประชาคมทางด้านหมู่ 1 เรื่องวัดราษฎร์เจริญผล เกี่ยวกับสุนัข ท่านเจ้า
อาวาสฝากมา หนังสือส่งเรียบร้อยแล้วมันหายไปไหนนานแท้มันขาดตรงไหนขอแจ้ง
ด้วยนะครับ งบประมาณมีไหมหรือมันติดขัดยังไงแจ้งให้ด้วย เพราะทําหนังสือมา
เรียบร้อยหมดแล้ว อันนี้ฝากด้วยนะครับ เพราะว่าทางวัดเต็มเลยครับ ทางวัดปฏิบัติ
ธรรมเขาก็ปฏิบัติด้วยครับพรึบหมดเลยต้องขังต้องขังไม่งั้น พวกเทวดาเข้ามาพรึบ
เลย เพราะว่าติดพระ เวลาพระให้เข้าให้ปลาก็เดินตามไม่ยอม อันนี้ฝากด้วยนะครับก็
เป็นเรื่องที่ท่านผู้ใหญ่ฝากมาท่ีช่วยท้วงติงหน่อยซิ มันติดขัดตรงไหน ขอบคุณมาก
ครับท่านประธานสภา 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ เชิญท่านสุพจน์ เชิญครับ 
นายสุพจน์ ลาหัวโทน กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ ลา

หัวโทน สมาชิกหมู่ 2 ผมขอเสริมท่านเรื่องถนนนิดนึ่งครับ เพราะว่าเห็นถนน
คอนกรีตมันมีความชํารุดทรุดโหมมากครับบริเวณคุ้มทนงทองครับ ผมว่าจะขอ
ปรึกษาหารือกับท่านคณะผู้บริหารว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคอนกรีตเก่าเหล็กโผล่เป็น 
หลุมเป็นบ่อบ้างว่าจะหาวิธีแก้ไขได้อย่างไร เพราะว่าชาวบ้านตรงนั้นสัญจรไปมาก็
เดือดร้อนอยู่อยากขอคําแนะนําจากคณะผู้บริหาร ฝากท่านประธานสภาช่วย
ประสานเรียนบริหารด้วยนะครับ ผมมีเรื่องที่จะนําเสนอเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


