
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 5 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๕6
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
------------------------

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม
๑. นายจํารูญ   ดีเสาวภาคย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
๒. นายอนุสรณ    มรรคาเขต รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 1
๓. ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแกว รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   คนท่ี 2
๔. นายยํามาฮาร   โอสถาน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต ๑
๕. นายอรุณ   โตะลาวัล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 3
๖. นายธรรมศักดิ์   แดงนอย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 4
๗. นางสาวยาสนี   หลังจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 5
๘. นายอนัส   หะยีมะแซ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 6
๙. นางศิริเพ็ญ   ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต 7
๑๐. นายอะหมาด   หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  8
๑๑. นายสมพล   อาดํา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมือง เขต  9
๑๒. นายหรน    อุศมา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 1
๑๓. นายศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต  3
๑๔. นายประมวล   ธรรมรักษา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต 4
๑๕. นายสวาท   บินรินทร สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู เขต ๕
๑๖. นายประเสริฐ  แซอ้ึง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุงหวา เขต  1
๑๗. นายสานิตย   ยอดรุง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล อําเภอทุงหวา เขต  2
๑๘. นายนิคม  บัวนวล สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต 1
๑๙. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  3
20.นายสะหรี   พันหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 1
๒1. นายอาบู  ฮะอุรา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน เขต 2
๒2. นายสมหมาย   ตุกังหัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๑
๒3. นายเส็น   ยาประจัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทาแพ เขต ๒
๒4. นายอาทิตย   สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง เขต  1

รายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีไมมาประชุม
- ไมมี
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รายช่ือผูเขารวมประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
2. นายสมมาตร   มานะกลา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล คนท่ี ๒
3. นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท เลขานุการนายองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
4. นายวิบูลย   โตะขุนนุย ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
5. นายวรรโณ  เวชศาสตร ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
6.  นายกอหรี   ปญญายาว ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
7. นายอภิศักดิ์   อารีกุล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
8. นายประพันธ  สารนพคุณ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
9. นางสาวเสาวณีย   แซจิว ผูอํานวยการกองกิจการสภา ฯ
๑0. นางสาวเสาวลี   ชูเกิด ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
๑1. นางบุญยืน   รัตนชาตรี ผูอํานวยการกองคลัง
๑2. นายทีปกร   รานะสกุล รก.ผูอํานวยการกองชาง
๑3. นายอํามร   แซเฮา รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑4. นางสาวนารียา  หนุนอนันต ผูอํานวยการกองพัสดุฯ
๑5. นายสุพจน  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป ๗
16. นางนาฏยา  หนูสมจิตต นักบริหารงานท่ัวไป ๗
17. นายมารุต   โขขัด ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
18. นายเจษฎา   กาสาเอก ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
19. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒0. นายปรีชา     ออนประชู ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
๒1. นายสุเรน   ตาเดอิน ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
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ขอประชุม
เลขานุการสภาฯ - บัดนี้ทานสมาชิกฯไดมาครบองคประชุมแลว ขอเชิญ
นายสะหรี   พันหวัง ประธานสภาฯข้ึนทําหนาท่ี ขอใหทุกทานยืนข้ึน
ประธานสภาฯ - เชิญนั่งครับ วันนี้เปนการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1

ครั้งท่ี 5 ประจําป พ.ศ.2556 เพ่ือเสนอพิจาณาอนุมัติและเห็นชอบ
เรื่องสําคัญตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกใหกับทุกทานแลว
ตอไปจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุม
ทราบ

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ วันนี้ผมจะแจงในท่ี
ประธานสภาฯ ประชุมใหทราบเรื่องกองการศึกษาฯนัดประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ

เรื่องกีฬา อบจ.คัพ ในเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล  ชั้น 2 ประกาศเพ่ือทราบ ตอไปจะนําเขาสูระเบียบ
วาระท่ี 2

ระเบียบวาระท่ี  2 - เรื่องท่ีเสนอใหม ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตาม
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ. 2555  เชิญนายกฯแถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็ขอขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันใน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2555 ตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ซึ่งไดขอกันเงินตอสภาและสภาแหงนี้ไดอนุมัติใหกันเงินเม่ือ
ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3  ประจําปงบประมาณ
2555  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน 1,100,000.-บาท คาดวาจะ
กอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันท่ี 30  กันยายน  2556  เพ่ือมิใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พุทธศักราช  2547
ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ยัง
ไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายการขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
อีกไมเกินระยะเวลา  1  ป  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค 1 ใหขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีก 1 ป ตอสภาทองถ่ินจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช  2555
หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันของสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  1  รายการ เปนเงิน
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1,100,000.- บาท ไปจนถึงวันท่ี  30  กันยายน  2557 จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานอ่ืนท่ีจะอภิปราย ถาไมมีผมจะมติ สมาชิกฯทาน
ใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 20  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ
เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ตอไปขอ 2.2  ขออนุมัติกันเงิน

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  เรื่องงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  เชิญนายกฯแถลง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ตอไปก็เปนการแถลงขออนุมัติกันเงินกรณีท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
และงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2556 ตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2556 งบประมาณรายจายประจําป 2556
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พุทธศักราช 2556 หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง
ท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
กองแผนและงบประมาณ  กองชาง  กองคลัง กองการศึกษาฯ  โรงเรยีน
นิคมพัฒนาผัง 6 และกองพัสดุฯ จํานวน 42 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น
52,719,400.- บาท รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกจายไปแลวนั้น
คาดวาจะกอหนี้ผูกพันไมทันภายในวันท่ี 30  กันยายน  2556 เพ่ือ
ไม ให เกิดความเสียหายแกทางราชการและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พุทธศักราช 2547 ขอ 59  ท่ีบอกวาในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดิน  และสิ่งกอสราง ท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลา 1 ป จึงขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2556 หมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพันของสํานักปลัดฯกองแผนฯ
กองชาง กองคลัง  กองการศึกษาฯ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และกอง
พัสดุฯ จํานวน 42  รายการ  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 52,719,400.- บาท
รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแจกจายไปแลวนั้น ขยายไปจนถึงวันท่ี  30
กันยายน  2557  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดจะอภิปราย ถาไมมีผมจะขอมติ สมาชิกฯทาน
ใดเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ

เลขานุการสภาฯ - เห็นชอบ 20  เสียง
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯทานใดไมเห็นชอบตามท่ีนายกฯแถลง  โปรดยกมือ
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เลขานุการสภาฯ - ไมมี
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ตอไปผมจะนําเขาสูระเบียบวาระท่ี

3 เรื่องอ่ืน ๆ
ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องอ่ืน ๆ เชิญสมาชิกฯ อภิปราย  เชิญคุณสมหมาย ตุกังหัน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย  ตุกังหัน - ผมอยากจะหารือทานประธานฯผานไปยังนายกฯวามีถนนเสน

หนึ่งไดอนุมัติงบประมาณไปเม่ือไมก่ีวันและก็วันนี้ก็เปนการกันเงิน
งบประมาณ  ถนนเสนนี้เขียนวา 394 ควนกาหลง แตจริงๆแลวพ้ืนท่ี
ดําเนินการมันเปนพ้ืนท่ีระหวางโรงเรียนบานยูงทองกับโรงเรียนบาน
ปลักหวาผมขออนุญาตท่ีประชุมแหงนี้วาถาเราเปลี่ยนชื่อจากตรงนี้ได
ไหมผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเปน ปลักหวายูงทอง ถนนเสนเดิมติดเขต
อําเภอควนกาหลงและอําเภอทาแพไมรูวาทางสภาฯมีปญหาไหมตรงนั้น
ตองใหนายกฯชวยบอกผมเองก็ไมถนัดในเรื่องตรงนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งผมขอ
ความรวมมือเพ่ือนสมาชิกฯทุกทานในสวนของกิจกรรมงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ปท่ีผานในความคิดของผมคือวาเพ่ือนสมาชิกฯมักจะ
ติดภารกิจแตวาไมวากันเวลาใครมีภารกิจก็ขอความเห็นเพ่ือนสมาชิกฯ
ถามีกิจกรรมอะไรเรามารวมกันและก็อีกเรื่องในการประชุมเราทําหนาท่ี
เพ่ือพ่ีนองประชาชนก็ถาไมจําเปนจริงๆขอความกรุณาอยาขาดการ
ประชุมบางทีเราตองขอความชวยเหลือจากขาราชการในเม่ือถาเราขาด
การประชุมถึง 3 ครั้ง เราก็หมดสิทธิ์ท่ีจะเปนสมาชิกฯตองมีการเลือก
ใหมและกวาจะไดเปนมาสักครั้งมันเหนื่อยมากแตผมถือโอกาสนี้มาทํา
หนาท่ีเพ่ือพ่ีนองประชาชนใหสมเกียรติท่ีพ่ีนองประชาชนรับเลือกเขามา
เปนสมาชิกฯ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญคุณอนุสรณ มรรคาเขต
นายอนุสรณ มรรคาเขต - วันนี้ผมมีเรื่องท่ีมาบอกกับทานประธานฯผานไปยังนายกฯ

สืบเนื่องจากผมไดรับแจงจากชาวบานวาถนนสายหมูท่ี 3 ตําบลทุงนุย
ซึ่งเชื่อมตอไปยังตําบลวังประจัน  อําเภอควนโดน ซึ่งเปนถนนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ไดเกิดชํารุดเสียหายตรงบริเวณคอสะพานซึ่ง
ตั้งอยูท่ีบริเวณบานหัวกาหมิงซึ่งตรงนั้นบริเวณคอสะพานดังกลาวเม่ือถึง
ฤดูน้ําไหลปรากฏวาน้ําซึ่งไหลมาจากลําคลองบานกาหมิง ไดกัดเซาะ
บริเวณสะพาน ปจจุบันก็ชํารุดเกือบจะขาดแลวซึ่งท่ีผานมาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ของเราก็ไดดําเนินการโดยนํากอนหินและก็ตะแกรง
เหล็กไปวางก้ันไวแตไมสามารถท่ีจะตานทานแรงน้ําไดปจจุบันกอนหิน
ดังกลาวเกือบจะไมเหลือแลวเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนกับทาน
ประธานฯผานไปยังคณะผูบริหารไดโปรดดําเนินการเรื่องนี้เพราะวานี้ก็
ใกลถึงฤดูน้ําหลากแลวผมกลัววาตอไปถนนขององคการบริหารสวน
จังหวัด จะชํารุดเสียหายไปมากกวานี้และก็อยากจะขอใหดําเนินการท่ี
เปนถาวรเพราะท่ีผานมาเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม เชิญคุณอะหมาด หลงจิ
นายอะหมาด  หลงจิ - ผมมีเรื่องท่ีจะฝากทานประธานฯผานไปยังนายกฯเก่ียวกับเรื่อง

ศูนยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คลองชาง ตอนนี้อุปกรณการใชท่ีศูนย
พัฒนาตอนนี้รูสึกวาชํารุดทรุดโทรมหลายรายการ ยกตัวอยางกลอน
ประตูหนาตาง และก็หองน้ํา หลายรายการแลวบางสวนผมก็ไดไปดูแล
อยากจะฝากทานนายกฯชวยใหฝายชางไปตรวจสอบดูแลวาท้ังหมดก่ี
รายการ สวนเรื่องท่ี 2 รายการกันเงินโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
2556 ในสวนของค ากอสร างเข่ือนหินปองกันคลื่นซัดชายฝ ง
3,300,000.-บาท ไมทราบวาท่ีจุดใด ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯท่ีจะอภิปรายอีกไหม  เชิญคุณสานิตย  ยอดรุง
นายสานิตย  ยอดรุง - ผมมีเรื่องเก่ียวกับการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนถนน

สายบานชองฮับบารายี ท่ีเขียนวาสรางถนน ของกองชาง ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ - มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญนายกฯ แถลง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด - ก็จะขออนุญาตขอชี้แจงท่ีทานสมาชิกฯไดกรุณาสอบถามในสวน

ของถนนแอสฟลลติกคอนกรีต สายหมู ท่ี 3 หมู ท่ี 9 ตําบลทาแพ
อําเภอทาแพ ถึงหมูท่ี 4 ตําบลควนกาหลง  อําเภอควนหลง  จังหวัด
สตูล ผมอยากจะเรียนอยางนี้วาจริงๆชื่อถนนนี้คงจะเปลี่ยนไมได
เพราะวามันเปนชวงสายยาวของเขาแตเราสามารถเพ่ิมเติมเขาไปไดวา
ชวงนี้ชุดนี้เราจะทําชวงไหนเราจะทําชวงปลักหวายูงทอง ในงบประมาณ
5,000,000.-บาท เราก็วงเล็บวาชวงปลักหวายูงทองเขาไปแตในชื่อ
สายนี้คงจะใชชื่อถนนสายเดิมคงจะไมเปนไรเราวงเล็บเปนชวงไปแลววา
ทําชวงปลักหวายูงทองก็คงจะใชไดในลักษณะอยางนั้นสวนคอสะพานท่ี
บานกาหมิง เดี๋ยวยังไงผมจะไดสงใหทางทานผูอํานวยการกองชางสง
เจาหนาท่ีไปดูแลวก็ถาหากวาเราจําเปนท่ีจะซอมแซมฉุกเฉินก็คงจะตอง
ซอมไปกอนเพราะวาเราไมไดวางงบในสวนของการแกปญหาระยะยาวไว
เพราะวาถาหากวาปญหาระยะยาวตรงนั้นถาทําเปนลักษณะหินท้ิงท่ีใส
อยูในโครงเหล็กเพ่ือกันไมไดตองไปหาวิธีออกแบบจะขยายสะพานตรง
นั้นคอยวากันอีกทีสวนชวงนี้ถาหากวามันมีแนวทางวามีโอกาสท่ีจะ
เสียหายจากกระแสน้ําในโอกาสอันใกลนี้ก็คงจะตองหาทางปองกันตัวคอ
สะพานไวใหไดกอนเดี๋ยวยังไงก็ใหทางผู อํานวยการกองชางรับไป
ดําเนินการดวยสวนของทานสมาชิกฯเขตฉลุง ท่ีสอบถามในเรื่องของ
ศูนยอบรมคุณธรรมจริยธรรมรับทราบเดี๋ยวผมจะแจงใหทางกอง
การศึกษาฯรวมกับฝายชางเขาไปสํารวจแลวก็ตรงนี้ทําไดเลยในสวนของ
การซ อมแซมเพราะมีงบซอมแซม ส วนเ ข่ือนกําแพงกันคลื่ น
3,300,000.-บาท ตรงนั้นเปนชุดท่ีเราเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงครั้งหลังสุด
ซึ่งรวมกับท่ีเกาะสาหรายเปนตัวเลขซึ่งเขาแยกของเดิมถาผมจําไมผิด
3,500,000.-บาท และก็ของใหมนี้ 3,300,000.-บาท รวมเปน
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6,800,000.-บาท นั้นเปนชุดของเกาะสาหรายเรียนทานสมาชิกฯดวย
สวนท่ีทานสานิตย  ยอดรุง กรุณาตั้งขอสังเกตมาก็ตองขอขอบคุณตรงนี้
เอกสารผิดจริงๆแลวกอสรางสะพานซึ่งมันอยูในถนนสายชองฮับบารายี
เปนสะพานไมใชถนนรบกวนทานสมาชิกฯชวยแกเอกสารดวย ขอบคุณ
ครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯทานใดท่ีจะอภิปราย ถาไมมีผมก็ขอเลิกประชุม
เลิกประชุม - เวลา   12.40


