
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลก าโลน 
สมัยวิสามญั สมยัที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ ที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าโลน 

---------------------------------- 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

- นายเรวัต ไสลรวม    ส.อบต.หมู่ท่ี 1  ขาด 
- นายนธี   ศรีทองปลอด   ส.อบต.หมู่ท่ี 2  ขาด 
- นายบันลือ  พิชัยกาล   ส.อบต. หมู่ท่ี 5  ลา 
- นายเสนอ ตลึงพัฒน์   ส.อบต. หมู่ท่ี 8  ขาด 
- นางสาคร เพชรวิจิตร   ส.อบต. หมู่ท่ี 11 ลา 
- นายสุนทร สุจรต    ส.อบต. หมู่ท่ี 12 ลา 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.0o น 

 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
   ประธานสภาฯ  สวัสดีครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ท่านรองนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลก าโลนท้ังสองท่าน ท่านเลขานายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายอ านาจ  ปิยจันทร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลก าโลน  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  54  วรรค 1  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย             
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕47 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) และข้อ 22 แห่ง                
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลก าโลน  ตามหนังสืออ าเภอลานสกา  ท่ี นศ 0023.26/1187  ลงวันท่ี  31  
พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  สมัยวิสามัญ  

สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2562  และ  ประกาศอ าเภอลานสกา  ณ  วันท่ี  31  พฤษภาคม  2562   
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนตามรายละเอียดเอกสารท่ีท่านเลขาฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือมี
ระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  เอกสารประกอบการพิจารณา 
วันนี้มี 
 
 



 

 
ระเบียบวาระอยู่ 4  ระเบียบวาระ   
 

ระเบียบวาระที่ 1   แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อพิจารณา 

 3.1 พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   

 3.2  ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
 

   ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระอื่น ........................................................................... 
    ..................................................................................................................... 

 

ก่อนท่ีจะเข้าระเบียบวาระการประชุม ลงสู่รายละเอียดนั้น  ขอเชิญท่าน ประยงค์  จุลรัตน์   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 
 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา รายงานการประชุมสมัย
สามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในการประชุมในวันศุกร์ ท่ี 1  กุมภาพันธ์  2562 ท่าน
เลขาสภาฯ ก็ได้แจกเอกสารรายงานการประชุมท่ีอยู่ในมือท่าน  ขอให้ท่านดูรายละเอียด  ต้ังแต่หน้าท่ี 
1 ท่านมีอะไรท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ท่านยกมือ  แก้ไขสาระส าคัญ เมื่อบันทึกการประชุมท่ี
ผิดพลาด ตรงไหนผิดอยู่ก็ยกมือแก้ไข ดูจากหน้า 1 – 8  ไม่มีการแก้ไขถือเป็นการรับรองรายงานการ
ประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ 3  วาระเพื่อพิจารณา 
 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
   ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  วาระเพื่อพิจารณา   

3.1 พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  



 

 
นางสาวพุทธชาติ  ศรีบุปผา  
นักวิเคราะห์ฯ  กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  ดิฉัน    

นางสาวพุทธชาติ  ศรีบุปผา  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขออนุญาตเป็นตัวแทนฝ่าย
บริหารในการแจ้งรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)     

 เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาฯ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายบันทึกรายงานการประชุมนี้) 
 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบ มีท่านใดมี
ความคิดเห็นหรืออภิปรายในส่วนใดขอเชิญครับ.....ไม่มีนะครับ กระผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใด
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ขอมติด้วยครับ กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขา
สภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  16  เสียง   ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

   สรุป เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     

สรุป   สภา อบต.ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  2   
 
                               พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุม  13.00 น. 
 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
   ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  วาระเพื่อพิจารณา   

3.2  ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
 

นายสาธร  ผลไชย 
ผู้อ านวยการกองช่าง กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  กระผม   

นายสาธร  ผลไชย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ขออนุญาตเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการช้ีแจง
รายละเอียด ขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)รายละเอียดดังนี้ 

                     
 
 
 
 
 



 

 นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบ มีท่านใดมี

ความคิดเห็นหรืออภิปรายในส่วนใดขอเชิญครับ.....ไม่มีนะครับ กระผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใด
เห็นชอบวาระท่ี 3.2  ขออนุมัติแก้ไขค าช้ีแจงและโอนงบประมาณ (กองช่าง)  ขอมติด้วยครับ กรุณา
ยกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  16  เสียง   ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

 
   สรุป เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
       

สรุป สภา อบต.ได้เห็นชอบขออนุมัติขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
(กองช่าง) 
 
นายประยงค์  จุลรัตน์ 
   นายก อบต.ก าโลน กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายประยงค์  จุลรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  ด้วยเหตุเร่งด่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
คีรีวงประสบปัญหาขาดแคลนน้ าใช้ จากปั๊มน้ าช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานปกติได้  จึงขออนุมัติ
ต่อสภาเพิ่มวาระ  3.3 ขออนุมัติต้ังจ่ายรายการใหม่ของส านักงานปลัดฯ จึงเรียนมาเพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนพิจารณา 
 

นายอ านาจ ปิยจันทร์ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนได้ขอเพิ่มวาระท่ี 3  เพื่อพิจารณา  

3.3  ต้ังจ่ายรายการใหม่ของส านักปลัด  จากเหตุเร่งด่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวงขาดแคลนน้ าใช้
และขอให้สภาฯ ได้พิจารณาว่าให้เพิ่มวาระได้หรือไม่  มีท่านใดมีความคิดเห็นหรืออภิปรายในส่วนใด
เรื่องนี้บ้าง ขอเชิญครับ.....ไม่มีนะครับ กระผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มวาระท่ี 3.3 ขอ
อนุมัติต้ังจ่ายรายการใหม่ของส านักปลัดฯ ขอมติด้วยครับ กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วย
ครับ เห็นชอบ  16  เสียง   ท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

 
   สรุป เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     

ขอเชิญฝ่ายบริหารฯ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียด วาระท่ี 3.3  ขอเชิญครับ  
 

นางสาวดวงใจ  ขาวช่วย  
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  ดิฉัน    

นางสาวดวงใจ  ขาวช่วย  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ  ขอแจ้งรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาอนุมัติต่อสภาฯ  รายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีขอ  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ของส านักปลัดฯ  ด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวงประสบปัญหาขาดแคลนน้ าใช้  เนื่องจากปั๊มช ารุดเสียหายไม่สามารถ



 

ซ่อมแซมใช้งานได้ตามปกติและไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม  ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  ซึ่งต้อง
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  ให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ  ดังนั้น  จ าเป็นต้องจัดซื้อปั๊มน้ า  จ านวน 1  ตัว  
เพื่อสูบน้ าจากบ่อมาใช้  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ 
  โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทปั๊มน้ าซัมเมิส  1.5 HP  ท่อขนาด  2  นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด  
งบประมาณ  20,000.-บาท   
  โอนลดจาก  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (เลือกต้ัง
ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น)  จ านวน  20,000.-บาท 
    ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติ 
 

 
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบต้ังจ่ายรายการ
ใหม่ส านักปลัดฯ จัดซื้อปั๊มน้ า มีท่านใดมีความคิดเห็นหรืออภิปรายในส่วนใดขอเชิญครับ.....ไม่มีนะ
ครับ กระผมขอมติท่ีประชุม  ท่านใดเห็นชอบวาระท่ี 3.3  ขอความเห็นชอบต้ังจ่ายรายการใหม่ส านัก
ปลัดฯ  ขอมติด้วยครับ กรุณายกมือโดยให้ท่านเลขาสภาฯ นับด้วยครับ เห็นชอบ  16  เสียง   ท่าน
ใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ  

 
   สรุป เห็นชอบ 16 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    

    

สรปุ สภา อบต.ได้เห็นชอบขออนุมัติต้ังจ่ายรายการใหม่ส านักปลัดฯ (จัดซื้อปั๊มน้ า) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระอื่นๆ 
    
นายอ านาจ ปิยจันทร์ 

ประธานสภาฯ  ต่อไประเบียบวาระอื่น  4.1  เรื่องวาระอื่น ๆ มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะพูดคุย
ในวาระอื่น ๆ ขอเชิญ ท่านประยงค์  จุลรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

 
นายประยงค์  จุลรัตน์ 
   นายก อบต.ก าโลน กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายประยงค์  จุลรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  กระผมประชาสัมพันธ์เรื่องส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มีหนังสือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลนจัดหารายช่ือผู้ยากไร้อายุต้ังแต่  18  ปี  ขึ้นไปหมู่บ้านละ 1  คน  เพื่อรับเงินสงเคราะห์
รายละไม่เกิน  3,000.-บาท  พร้อมท่ีอยู่  เบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขอ
ความร่วมมือท่านให้การพิจารณาจัดการรายช่ือผู้ยากไร้ ส่งรายช่ือให้งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดฯ  
ในวันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562  เมื่อได้รายช่ือแล้ว  ทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จะนัดลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมบ้าน  และพิจารณาการรับเงินสงเคราะห์ต่อไป 

 
สิบต ารวจตรีหญิงมณฑาทิพย์  เมฆาวรรณ์  
ปลัด อบต.  กราบเรียนประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  ดิฉัน    

สิบต ารวจตรีหญิง มณฑาทิพย์  เมฆาวรรณ์  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  
ประชาสัมพันธ์เรื่องลานสกามาราธอนนานาชาติ  2019  ครั้งท่ี  15  ซึ่งเปิดรับสมัครช่องทาง
ออนไลน์  เมื่อวันท่ี  31  พฤษภาคม  2562  ในวันท่ี  7  กันยายน  2562  มีกิจกรรมปั่นจักรยาน  
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  วันท่ี  8  กันยายน  2562  มีการแข่งขันวิ่ง 3  ประเภท  (1) Fun run  3.5 กม.  
(2) Mini Marathon  10.5 กม.  (3)  Marathon 42.195 กม.     

เรื่องเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกา  2562  ขอเชิญเท่ียงงาน เทศกาลมังคุด 
หวานของดีลานสกา  และงานกาชาด  ในวันท่ี  23  กรกฎาคม  -  1  สิงหาคม  2562 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอ าเภอ  ซึ่งได้จัดงานเป็น
ประจ าทุกปี  โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2536  ส าหรับปีนี้เป็นปีท่ี 26  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน  
ส าหรับขบวนผกาชาติทางองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  แจ้งเป็นหนังสือแจ้งอีกครั้ง 
  ขอเชิญร่ วมบริจาคโลหิต (เหล่ากาชาดอ าเภอ)  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินแผนการับบริจาคโลหิตในเขตพื้นท่ีอ าเภอลานสกา  ในวันท่ี  28  
มิถุนายน  2562  เวลา  09.00 น. ณ  โรงยิม  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จึง
ประชาสัมพันธ์ผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตได้ค่ะ 

 
นายนิพนธ์  บุญขวัญ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายนิพนธ์  บุญขวัญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  10  กระผมมีเรื่องฝาก  3  
เรื่อง   



 

เรื่องท่ี 1  การจัดเก็บค่าขยะ  อยากทราบระบบการจัดเก็บ  ไม่อยากให้ค้างเก็บ
หลาย 

เดือน  ควรมีระบบจัดเก็บทุกเดือน 
  เรื่องท่ี 2  การขึ้นทะเบียนพื้นท่ีสาธารณะ  อยากให้มีการขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน 
  เรื่องท่ี 3  ห้องน้ าสาธารณะ  ควรมีการปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติ  ควรมีการ
ซ่อมแซม 

 
นายทิมาทร  ไชยบุญ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายทิมาทร  ไชยบุญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  10   กระผมฝากเรื่อง
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  ถือเป็นหน้าตาของต าบล  มีการจัดงานมีการขุดหลุมไว้  ท าให้รถท่ีมาจอด
ลงไปในหลุมอยากให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์  และตัดหญ้าไม่ให้รก  มีส่ิงท่ีไม่ใช้เศษไม้ ซากปรักหักพัง  
ควรขายรถขายขยะ  และปรับปรุงอย่าให้รกเพราะเป็นหน้าตา อบต. 

 
นางสาวลีลาวดี  สุชลจิต 
   ส.อบต. หมู่ที่ 9 กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวลีลาวดี  สุชลจิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  9  ติดตามเรื่องการ
ซ่อมสะพานสลิงท่ีหนานหินท่าหา  ได้ท าหนังสือมาหลายวันแล้ว  แต่ยังไม่มีค าตอบ   

 
 นายสานน  ศรีแถลง 
   ส.อบต. หมู่ที่ 6 กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายสานน  ศรีแถลง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  6  กระผมฝากเรื่องไฟฟ้ามี
ปัญหาหลายจุดให้ช่วยดูแลซ่อมแซมด้วย  เสียงตามสาย อบต.ควรมีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติ ได้
ทราบข้อมูลข่าวสารจากทาง อบต.  กล้องวงจรปิดท่ีใช้การไม่ได้หลายจุด  ใกล้เข้าช่วงผลผลิตทาง
การเกษตร  มีการขโมยกันมาก  อยากให้มีการท าให้สามารถใช้งานเป็นปกติไว้   และถนนช่วง ส.
อบต.เกศรินทร์  มีช่วงแคบหลายเมตร  อยากให้เพิ่มขยายให้เท่ากันตลอดท้ังสาย 

 
นายพยอม  ผลปันทรัพย์ 
   ส.อบต. หมู่ที่ 4 กราบเรียนประธาน ท่านสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน กระผม 

นายพยอม  ผลปันทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  หมู่ท่ี  4  กระผมฝากเรื่อง
ศูนย์จ าหน่ายอาหาร  หมู่ท่ี 4  มีขยะและหญ้ารกมาก ให้ช่วยดูแล  ทางเท้าควรรื้อสร้างขยายทางใหม่  
ห้องน้ าสาธารณะใช้ช่วยดูแล  ก๊อกรั่ว  ฝากด้วยครับ   
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


