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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/๒๕63 
เมื่อวันที ่ 27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจินดา  คงตุก ประธานสภาฯ จินดา  คงตุก  
๒ นายวีระนันท์  จันทร์นุ่น รองประธานสภาฯ วีระนันท์  จันทร์นุ่น  
๓ นายค านูญ  เจ้ยเปี้ยว ส.อบต.ม.๑ ค านูญ  เจ้ยเปี้ยว  
๔ นายมล  ชุมทอง ส.อบต.ม.๑ มล  ชุมทอง  
๕ นายสมยศ  ชูเมือง ส.อบต.ม.๒ - ลาป่วย 

6 นางสุคนธ์  รอดเมือง ส.อบต.ม.2 - ลาป่วย 

7 นายพิทักษ์  คงแก้ว ส.อบต.ม.๓ พิทักษ์  คงแก้ว  
8 นายระบิล  ขวัญสุด ส.อบต.ม.๓ ระบิล  ขวัญสุด  
9 นายบรรยัด  แก้วมี ส.อบต.ม.๔ บรรยัด  แก้วมี  

10 นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต.ม.๕ เทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย  
๑1 นายวีระยุทธ  บัวเนี้ยว ส.อบต.ม.๖ - ลาป่วย 
๑2 นายสังคม  พลายด้วง ส.อบต.ม.๖ - ลาป่วย 
๑3 นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต.ม.๗ ประเคียง  หนูพันธ์  
๑4 นายรัตน์  คงมาก ส.อบต.ม.๗ รัตน์  คงมาก  
๑5 นายเจริญ  แย้มเกิด ส.อบต.ม.๘ เจริญ  แย้มเกิด  
๑6 นางสาววันทนา  รัตนวงศ์แข ส.อบต.ม.๙ วันทนา  รัตนวงศ์แข  
๑7 นายอรรถพล  ชุมด า ส.อบต.ม.๙ อรรถพล  ชุมด า  
๑๘ นายวิน  ศิริบุญ ส.อบต.ม.๑๐ วิน  ศิริบุญ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์ นายก อบต.แหลม เสทือน  ถาวรนุรักษ์  
๒ นายชม  หนูพันธ์ รองนายก อบต.แหลม ชม  หนูพันธ์  
3 นายธวัชชัย  สองแป้น รองนายก อบต.แหลม ธวัชชัย  สองแป้น  
4 นายจรัล  แนมไสย เลขานุการนายก อบต.แหลม จรัล  แนมไสย  
5 นายปรเมศวร์  ชุมทอง เลขานุการสภาฯ (ปลัด อบต.

แหลม) 
ปรเมศวร์  ชุมทอง  

6 นายพิศนุ   เขียวรอด ผู้อ านวยการกองช่าง พิศนุ   เขียวรอด  
7 น.ส.อารีย์  ต าแอ หัวหน้าส านักปลัด อารีย์  ต าแอ  
8 น.ส.ปวริศา  แสงศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปวริศา  แสงศักดิ์  
9 ส.อ.นิกร     เกื้อมา   จพง.ธุรการช านาญงาน นิกร     เกื้อมา    

   เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภา อบต.ฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ เข้าห้องประชุม ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น 
  ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้ที่เข้า

ร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/๒๕63      
ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) และ3 (ข้ันลงมติ) ต่อไปผมจะเริ่มประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานสภาฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
     ครั้งที ่1/2563     
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านแล้ว สมาชิกท่าน
ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1/2563 ให้ยกมือขอแก้ไขได้
ครับ 

มตทิี่ประชุมฯ -ไม่มี- 

 



 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม 3 

 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ต่อไปผมจะขอ
มติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1/2563 

มตทิี่ประชุม -เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1/2563 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2  
       ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา     

เป็นการรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระท่ี 2 
และวาระที่ 3 ซึ่งกระผมได้ท าหนังสือขอขยายเวลาต่อนายอ าเภอหัวไทร เรื่องการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งหากนัด
หมายภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ซึ่งพอนับวันเวลาจากการประชุมในครั้งแรกแล้ว
ไม่ได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด ซึ่งขณะนี้นายอ าเภอหัวไทร ได้อนุญาตมาเรียบร้อยแล้ว 
สืบเนื่องจากการประชุมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 1 รับหลักการ ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ 2 ก่อนซึ่งจากการ
แต่งตั้งกรรมการแปรญัตติที่ผ่านมาได้ก าหนดรอรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่ 17 – 19 
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
และคณะกรรมการได้ส่งหนังสือการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ  มีข้อความว่า 
 “ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้มีมติตั้งกรรมการแปรญัตติฯ        
ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือพิจาณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ไปแล้วนั้น และในวาระท่ี 2 
ขั้นแปรญัตติ ซึ่งสภาฯ ก าหนดให้ยื่นค าแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ซึ่งสมาชิกสภาที่จะเสนอค า
ขอแปรญัตติแต่ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นหนังสือค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 แต่อย่างใด และจากการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม โดยคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไขและมีมติ
ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับเดิม” จากที่
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการแก้ไขและมีมติยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับเดิม หากมีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติขอเชิญ
เสนอได้ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มีท่านใดอภิปราย- 
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ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย  ต่อไปกระผมจะขอมติที่ประชุม
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระที่ 2  โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

มตทิี่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ 13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     

ในวาระท่ี 3   
      ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ส าหรับขั้นแปรญัตติ สภาฯ ได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2564 
 ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นลงมต ิกระผมขอมตทิี่ประชุมสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มตทิี่ประชุมฯ -มีมติเห็นชอบ  13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ส าหรับวาระที่ 3 ซึ่งก็มีมติเห็นชอบทั้งสามวาระ ในขั้นตอนต่อไป     

สภาฯ จะน าเสนอนายอ าเภอหัวไทรได้พิจารณาลงนามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 ในโอกาสต่อไป ส าหรับวันนี้ก็ถือว่าการพิจารณาก็ได้เสร็จสิ้นครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ  มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระ

อ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 
ที่ประชุม (นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 กระผมได้ร้องทุกข์มายังองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เรื่องท่อระบาย
น้ าช ารุดที่บ้านชายพรุสี่แยกเขาทะเลตังซึ่งมีการช ารุดท าให้ประชาชนล าบากในการสัญจรไป
มาและเกิดความยุ่งยากในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ขณะนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขหาก
เป็นช่วงฤดูฝนอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงเรียนมาเพ่ือให้เข้าไปด าเนินการแก้ไขโดย
ด่วนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 5 มากครับที่ได้แจ้ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในโอกาสต่อไป มีสมาชิกฯ ท่าน
ใด มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้
ครับ 
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ที่ประชุม (นายเจริญ แย้มเกิด ส.อบต. หมู่ที่ 8) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชน อยากให้มีการร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อย่างเต็มความสามารถครับ
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายเจริญ  แย้มเกิด ส.อบต. หมู่ที่ 8 มากครับที่ได้แจ้ง

ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในหมู่บ้านเพ่ือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในโอกาสต่อไป 
มีสมาชิกฯ ท่านใด มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร 
เชิญเสนอได้ครับ 

 
ที่ประชุม (นายวิน ศิริบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 10) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อยากสอบถามทางท่านผู้บริหาร
ว่ามีงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมถนนอีกหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มี
ถนนช ารุดจ านวนหลายสายมีหลุมบ่อกว้างและลึกจ านวนมากสาเหตุเกิดจากรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ในการขนส่งผลผลิตจ านวนมากท าให้เกิดความช ารุด ส าหรับเรื่องการแก้ปัญหา
เรื่องน้ าได้เกิดปัญหามาเป็นระยะเวลายาวนานเห็นควรหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวน้ าประปาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายวิน  ศิริบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 10 มากครับที่ได้แจ้งปัญหาที่

เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเพ่ือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในโอกาสต่อไป          
มีสมาชิกฯ ท่านใด มีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร 
เชิญเสนอได้ครับ 

 
ที่ประชุม (นายประเคียง  หนูพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 7) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับเกี่ยวกับน้ า
เปรี้ยว โดยกระผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยได้น าน้ าในคูคลองที่มีสีแดงแต่ไม่มีรสเปรี้ยวโดย
ได้สูบน้ าใส่โอ่งไว้ใส่น้ าจืด 8 ส่วน ใส่น้ าเปรี้ยว 2 ส่วน หรือ 3 ส่วน ทิ้งไว้จนกว่าน้ าจะใส   
ซึ่งสามารถให้สัตว์เลี้ยง   ดื่มได้และใช้อุปโภคได้โดยบางท่านที่มีโอ่งน้ าสามารถด าเนินการได้ 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้น้ าใสไม่มีสีแดงและไม่มีรสเปรี้ยว โดยขอความร่วมมือทุก
ท่านได้ประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการโดยวิธีการดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเปรี้ยวได้ครับ 
ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณนายประเคียง หนูพันธ์  ส.อบต. หมู่ที่ 7 มากครับที่ได้

แนะน าการแก้ไขปัญหาน้ าเปรี้ยวเพ่ือช่วยเหลือประชาชนต่อไป มีสมาชิกฯ ท่านใด           มี
ข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดในวาระอ่ืนๆ หรือจะสอบถามผู้บริหาร เชิญเสนอได้ครับ 

 
ที่ประชุมฯ -ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอปรึกษาหารือในเรื่องใดต่อไป        

ขอเรียนเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมได้ตอบข้อซักถามและกล่าวสรุป       
เชิญครับ 
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นายกฯ (นายเสทือน  ถาวรนุรักษ์) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายเสทือน  ถาวรนุรักษ์ ขอขอบคุณท่านประธาน
ที่ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือให้ท่านสมาชิกฯ ได้
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระท่ี 2 และวาระ
ที่ 3 ซึ่งทางคณะผู้บริหารจะน างบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พ่ีน้อง
ประชาชนทุกมิติทุกด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณในแต่ละปี ส าหรับปีนี้ก็ได้จัดท าด้วยความรอบคอบส าหรับกระผมเองก็ได้หยิบ
ยกแผนพัฒนาต าบลน ามาสู่ร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไปก็ได้น าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากอ าเภอเพ่ือ
ประกาศใช้ในโอกาสต่อไป ส าหรับท่อระบายน้ าช ารุดที่บ้านชายพรุสี่แยกเขาทะเลตังซึ่งใน
ห้วง 3-4 เดือน ที่ผ่านมางบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอจึงท าให้การด าเนินการ
ดังกล่าว ล่าช้าหากในโอกาสต่อไปเมื่องบประมาณเพียงพอจะด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวทันทีโดยให้ทางกองช่างเร่งรัดในการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ส าหรับ
น้ าประปาก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหามาแล้วหลายครั้งซึ่งต่อไปจะขุดน้ าบริเวณแหล่งน้ าที่ไม่
เปรี้ยวเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยจะร่วมกันในการปรับปรุงในการแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ าให้มีคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น ส าหรับงบประมาณตอนนี้ยั งไม่มีในการด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดโดยจะให้ทางกองช่างได้ส ารวจเมื่องบประมาณเข้ามาจะด าเนินการใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส าหรับปัญหาของประชาชนทุกท่านสามารถเข้ามา
เพ่ือแจ้งปัญหาดังกล่าวได้เพ่ือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงทีต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ 

 
ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) ขอขอบคุณท่านนายกฯ มากครับ ต่อไปสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย 

หรือสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
 
ที่ประชุม (ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย) 

ประธานสภาฯ (นายจินดา  คงตุก) หากไม่มีท่านใดอภิปรายวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านตลอดจนคณะ
ผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.     
 
 
                                                                                                  
                 ลงชื่อ           ปรเมศวร์  ชุมทอง    ผู้บันทึกรายงานการ 
                                                                          ( นายปรเมศวร์  ชุมทอง)                                                                                                                                                      
                                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม          
                    
                                                               ลงชื่อ            จินดา     คงตุก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                           ( นายจินดา    คงตุก ) 
                                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
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   ลงชื่อ              สังคม  พลายด้วง                 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     ( นายสังคม  พลายด้วง ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๖ 
 
 
 
   ลงชื่อ                อรรถพล  ชุมด า                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      ( นายอรรถพล  ชุมด า ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๙ 
 
   ลงชื่อ            เทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   ( นายเทียนชัย  หนูยิ้มซ้าย ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม หมู่ที่ ๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม รับรองรายงานการประชุมในคราวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี     
พ.ศ.2563   
เมื่อวันที่.........เดือน.........................พ.ศ....................... 
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