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รายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู 

 สมัยสามัญ  สมัยที่   1  ประจําป พ.ศ. 2559  

วันจันทร    ที่  29   กมุภาพันธ  2559 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู  อําเภอเมอืง   จังหวดัเชยีงราย 

*************************** 

ผูมาประชุม 

ท่ี ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายชูวิทย     แซล้ี ส.อบต.หมูที่ 1 บานหวยสาน ชูวทิย     แซลี้ 

2 นายทักษิน    แสนสุวโิรจน  ส.อบต.หมูที่ 1 บานหวยสาน ทักษนิ    แสนสุวิโรจน  

3 นายเจษฎา    เบเชกู ส.อบต.หมูที่ 2 บานแมมอญ เจษฎา    เบเชกู 

4 นายโชคทวี    มณีศรีรักษ ส.อบต.หมูที่ 2 บานแมมอญ โชคทวี    มณีศรีรักษ 

5 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมูที่  3  บานหวยแมเล่ียม อายะ     แลเชอ 

6 นายอาแซ     เยชอกู ส.อบต.หมูที่ 3   บานหวยแมเล่ียม อาแซ     เยชอกู 

7 นายสทิธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมูที่ 4   บานผาล้ัง สทิธชัิย   แสนพอ 

8 นายวนิัย      แซพราน ส.อบต.หมูที่  4 บานผาลัง้ วินัย     แซพราน 

9 นายอทิธิพล   ในคํา ส.อบต.หมูที่  5  บานกกนอย อทิธพิล   ในคํา 

10 นายสันตภิาพ  ไนคํา ส.อบต.หมูที่  5  บานกกนอย สันตภิาพ  ไนคํา 

11 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมูที่  6  บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 

12 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 

13 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมูที่  8  บานหวยแกว จะท ี     แสนหลง 

14 นายสมเดช    จะซา ส.อบต.หมูที่  8 บานหวยแกว สมเดช    จะซา 

15 นายเรอืงรอง  จะโจ ส.อบต.หมูที่  9  บานแมสลัก เรอืงรอง  จะโจ 

16 สบิตรี พทิยา   สินธุปญญา ประธานสภา อบต.หวยชมภู พิทยา      สนิธุปญญา 

17 นายวิศษิฐ      สุดพริส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคอื วศิิษฐ      สุดพริส 

18 นายอัสน ี      จะสอื ส.อบต.หมูที่ 11  บานรมเย็น อัสน ี      จะสอื 

19 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.หวยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 

20 นายจตุพล  อนิตะสงค เลชานุการสภา อบต. จตุพล    อนิตะสงค 

ผูลาประชุม 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายวุฒิชัย     เนติวุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคอื ลากิจ 

2 นายพรพจน   แซเติ๋น ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน ลากิจ 

 
 
 
 
 
 



ผูขาดประชุม 

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายพลาวัสถ  ล้ิววัฒนาพพัิฒน ส.อบต.หมูที่  6  บานหวยชมภู ขาด 

 

ผูมาเขารวมประชุม 

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ประสิทธ์ิ แซหมี่ 
2 นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล  รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 

3 นายอาเพียว เยสอกู รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู อาเพียว เยสอกู 
4 นายชาติสยาม เวียงคํา หัวหนาสํานักงานปลัด ชาติสยาม เวียงคํา 
5 นายสงกรานต กันทะจิตร ผูอํานวยการกองคลัง สงกรานต กันทะจิตร 
6 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง ทรงวุฒิ สายฉลาด 
7 นางกชนันท วงคแกว ผูอํานวยการกองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม กชนันท วงศแกว 
8 นางสาวอนุสรา อะจิมา นักจัดการงานทั่วไป อนุสรา อะจิมา 
9 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ 
10 นางสาวรฐษร ศรสีมบัติ นักพัฒนาชุมชนฯ รฐษร ศรสีมบัติ 
11 นางสาวจันทกานต จันทรทา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จันทกานต จันทรทา 
12 นายพิชิต เงินแกว นักวิชาการเงินและบัญชี พิชิต เงนิแกว 
13 นางสาวกุญชณิชา เขมวนา ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล กุณณิชา เขมวนา 
14 นางสาวนันธภัช พัฒนะอนันตกุล ครูผูดูแลเด็ก บานหวยแมเลี่ยม นันธภัช พัฒนะอนันตกุล 
15 นางสาวลายฟน แซลิ้ว ครูผูดูแลเดก็ บานหวยชมภู ลายฟน แซลิ้ว 
16 นางสาวนาแปะ จะจาแปะ เลขานุการนายกฯ นาแปะ จะจาแปะ 
17 นางสาวสุชาวดี พรหมชัยวุธ ครูผูดูแลเด็ก สุชาวดี พรหมชัยวุธ 
18 นางณัฐณิชา ทะรินทร บุคลากร ณัฐณิชา ทะรินทร 
19 นายสุรศักดิ์ รูบุญ พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดใหญ สุรศักดิ์ รูบุญ 
20 นางพิสมัย พัฒนะอนันตกุล เจาพนักงานธุรการ พิสมัย พัฒนะอนันตกุล 
21 นางสาวนันทิชา วุยยือ ประชาชน ม.7 นันทิชา วุยยือ 
22 นางสาวศรีเพ็ญ เบเชกู ประชาชน ม.7 ศรีเพ็ญ เบเชกู 
 

ผูมาประชุม 19   คน 
ผูลาประชุม        2 คน  
ผูขาดประชุม  1 คน  
ผูเขารวมประชุม  22 คน 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อเวลา 10.00 น.  นายจตุพล อนิตะสงค   เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู เมื่อครบองคประชุมแลว โดยมีประธานสภาฯ   

รองประธานสภา ฯ   สมาชิกจํานวน    19  คน  นายพลาวัสถ ล้ิววัฒนาพิพัฒน  ส.อบต.หมูที่ 6  ขาดประชุม  

และนายพรพจน  แซเติ๋น  ส.อบต.หมูท่ี 7  ลากิจ และ นายวุฒิชัย  เนติวุฒิ  ส.อบต.หมูที่ 10  รวมจํานวน 3 คน  

จงึเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูบริหารและผูเขารวมประชุม เขาหองประชุมสภาสมัยสามัญสมัย

ท่ี คร้ังที่  1 ประจําป พ.ศ. 2559 

 ระเบยีบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

สบิตรีพิทยา สนิธุปญญา-เรยีน นายก อบต. นายก อบต. สมาชกิสภา อบต.หวยชมภูและผูเขารวมประชุม  

ประธานสภาฯ ทุกทาน กระผมสิบตรพีทิยา  สินธุปญญา ตําแหนง  ประธานสภาองคการบรหิารสวน

ตําบลหวยชมภู  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ 1  ประจําป 2559 

 -สมาชกิมาประชุม จํานวน  19  คน  ลากิจ 2   คน ขาดการประชุม 1 คน 

 เรื่องท่ีจะแจงใหทราบคือองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภูไดมีพนักงานสอบคัดเลือก

สายปฏิบัติเปนสายบริหาร ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอ

รายงานตัว ตอสภาแหงนี้ดวยครับ 

นางกชนันท   วงคแกว -เรยีนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองคการบรหิารสวนตําบล เลขานุการสภา ทาน 

หัวหนากองการศกึษาฯ รองนายก หัวหนากอง และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางกชนันท  วงคแกว สอบ 

คัดเลือกสายปฏิบัติเปนสายบริหาร ตําแหนง หัวหนากองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม ระดับ 6   กอนหนานี้ทํางานที่  อบต.แมกรณและ อบต.แมฟาหลวง 

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา และสอบคัดเลือกดังกลาวได มาทํางานเมื่อเดอืน มกราคม

2559 รูสึกดีใจที่ไดมาทํางานท่ี อบต.หวยชมภูสําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมไดเขา

ไปเยี่ยมทุกศูนยเพราะพื้นท่ีแตละศูนยคอนขางท่ีจะหางไกลกันและชวงนี้ก็จะมีการ

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม  ยังไงก็จะชวยกันพัฒนา อบต.หวยชมภูของเรา

อยางเต็มที่ ทานสมาชิกทานใดมีอะไรที่จะมาติดตอสวนการศึกษาฯ รวมกับทาง

ผูบริหาร  ทางสมาชิกสภา และรวมงานกับพนักงาน อบต. หวยชมภูหากมีสิ่งได ท่ี

สามารถเสนอแนะไดก็ขอยนิดทีี่จะนอมรับ และพรอมที่จะปฏบิัติ 

ระเบยีบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-รับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญที่ 4  ประจําป 2558  วันท่ี   28 

ประธานสภาฯ    ธันวาคม 2558  

มตทิี่ประชุม  -รับรอง               จํานวน      17    เสียง 

   -งดออกเสียง       จํานวน      2    เสยีง 

   -ลากิจ        จํานวน      2    เสยีง   

   -ขาด        จํานวน  1      เสยีง 
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ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองกระทูถาม (ถาม)ี 

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา-ขอสอบถามเรื่องการถังเก็บน้ําเพราะเห็นวาน้ํา อบต.ไมพอใช การโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ  ขอใหเปนหัวขอท่ีสําคัญ 

นายจตุพล  อนิตะสงค -เรยีนประธานสภา สมาชิกสภา นายก อบต. หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวม 

เลขานุการสภา  ประชุมทุกทาน ผมนายจตุพล  อนิตะสงค ปลัด อบต.และเลขานุการสภา ฯ เร่ืองถัง 

เก็บน้ําผมเห็นวา อบต.มจีํานวนที่เพยีงพอ มีจํานวน 4 ถัง แตตอนนี้คือมีปญหาเรื่อง

การบรหิารจัดการนํ้ายังไงใหเขาแทงคน้ําถังเก็บน้ํา ผมไดสอบถามทางผูใหญบานไดเงนิ

งบประมาณจํานวนหนึ่งทําการบรหิารจัดการน้ําในหมูบานแตงบประมาณนัน้ไม

เพยีงพอทําใหระบบการสงน้ํายังมาไมถึง อบต. ผมไดสอบถามหลายครั้งแลวเราได

สนับสนุนงบประมาณใหดําเนนิการไปตอนํ้าท่ีหัวนํ้า แตก็ยังมีปญหาเรื่องน้ํา  เราตอง

แกไขปญหาเร่ืองน้ําเพราะตอนน้ีบานพักยังไมมีน้ําใชเลย เราตองแกปญหานํ้าไมไหล

เขาถังเก็บน้ํา  

นายโชคทว ี มณีศรีรักษ -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 2  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายโชคทวี  มณีศรีรักษ  ส.อบต.หมูท่ี 2 บานแมมอญ  

ขอเรยีนสอบถามวาทําไมการจัดซื้อจัดจางราคา ไมเกิน  500,000  จงึใชวธิตีกลงราคา  

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบรหิารสวนตําบล 

   หวยชมภู ดวยกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 

   ของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2558 เพื่อกําหนดใหปลัด 

   กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ 

   อนุมัตยิกเวนการปฏิบัตติามระเบียบ ซึ่งระเบยีบฉบับดังกลาว ไปประกาศในราชกิจจานุ 

เบกษาแลววนัที่ 25 กันยายน 2558 จงึมผีลใชบังคับตัง้แตวันท่ี 26 กันยายน 2558 

เปนตนไป 

   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางขององค 

   กรปกครองสวนทองถิ่น  เปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัวมากยิ่งขึ้น และสอดคลอง 

   กับมาตรการกระตุนเศรษฐกจิระยะส้ันตามนโยบายรัฐบาล อาศัยอาํนาจตามระเบยีบ 

   กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

   2535 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 4 ยกเวนการปฏิบัติตามระเบยีบ  การซ้ือหรอืการจาง 

   โดยวธีิตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรอืการจางคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาไมเกิน 500,000 บาท 

   ใหใชบังคับกับเงนิงบประมาณรายจายประจําป เงินอุดหนุน และเงินสะสม ไมวาจะเปน 

   เงนิของปงบประมาณใดจนถงึวันท่ี 31 มนีาคม 2559 สําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุ 

   ท่ีไดดําเนนิการกอนวันท่ีหลักเกณฑนี้มีผลใชบังคับ และไมแลวเสร็จใหถอืปฏิบัติตาม 

   หลักเกณฑและวิธีการเดมิตอไป 

มตทิี่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4 เร่ืองที่เสนอใหม 

     ระเบยีบวาระที่ 4.1  รายงานผลการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑตัวชี้วัดใหสภา

องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูรับทราบ 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-4.1  เรื่องรายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑตัวช้ีวัดใหสภาองคการ 

ประธานสภาฯ บรหิารสวนตําบลหวยชมภู เชญินายประสิทธิ์  แซหมี่  เรยีนเชิญครับ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

   หวยชมภู เรื่องรายงานผลการจัดการบรกิารสาธารณะตามเกณฑตัวชี้วัดให สภา  

   อบต.หวยชมภูรับทราบ  ตามคําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภูที่  611/2558 

   เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประเมินตนเอง ดวยคณะกรรมการกระจายอํานาจให แก 

   อปท.มมีตเิห็นชอบเกณฑและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบรกิารสาธารณะ เพ่ือใหการ 

ดําเนนิการประเมนิตนเองตามเกณฑช้ีวดัและคาเปาหมายขัน้ต่ําการจัดบรกิาร

สาธารณะของ อบต.เปนไปตามท่ีกําหนดอยางครบถวนและถูกตอง มีการแตงตัง้คณะ 

กรรมการรับผดิชอบการดําเนนิการประเมินตนเอง ประกอบดวย นายกเปนประธาน

,ปลัดและเจาหนาที่ท่ีรับผดิชอบแตละดาน อํานาจหนาที่ จัดเก็บขอมูลและรวบรวม

ขอมูลตามแบบติดตามประเมนิผลเกณฑชี้วัดการจดับริการสาธารณะของ อบต. ,

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูลตามแบบตดิตามประเมินผล,จัดสง 

ขอมูลการจัดบริการสาธารณะตามแบบใหสํานักงานคณะกรรมการ กระจายอํานาจ 

และรายงานผลการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑชี้วัดใหสภา อบต. ทราบและประชา

ชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  ในการนี้องคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภูได

ดําเนนิการเสร็จเรยีบรอยแลว ขอรายงานขอมูลดังกลาวใหสภาองคการบรหิารสวน

ตําบลหวยชมภู ทราบดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป 2558 

-จํานวนครัวเรอืน 4,347 ครัวเรือน  

-จํานวน ประชากรตามทะเบยีนราษฎร 10,971  คน 

-จํานวนหมู บาน ม ีจํานวน 11 หมูบาน  

-จํานวนพื้นท่ีการเกษตร 38,620  ไร 

-จํานวน อาคารสวนราชการของ อบต.  จํานวน 1  แหง 

2. ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน 

-ความยาวของถนนคอนกรีตทัง้หมดในความรับผดิชอบ ของ อบต. จํานวน 1.710 ก.ม. 

-ความยาวของถนนที่ไดมาตรฐานทางหลวงทองถิ่น ช้ันท่ี 4 ที่มีสภาพเสียหายตอง-

ไดรับการบํารุงรักษาในความรับผดิชอบ อบต. จํานวน 1.710 ก.ม. 

-ความยาวของถนนสายหลักในความรับผดิชอบ อบต. จํานวน 680 ก.ม. 

-ความยาวของถนนสายรองในความรับผดิชอบของ อบต. จํานวน 1.270 ก.ม. 

-จํานวนสะพานในความรับผดิชอบ ของ อบต. จํานวน 2 แหง 

 



 

  5 

-จํานวนปายจราจร ไดแกปายบังคับ ปายเตอืน ปายแนะนํา และหลักกิโล 15 อัน 

-จํานวนกจิกรรม/โครงการท่ีตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุง ใหแมน้ําลําคลอง ในความ 

รับผดิชอบ อบต. 1 แหง 

-จํานวน สระ บอ บึง ในความรับผดิชอบ อบต.ท่ีตองดําเนนิการพัฒนาปรับปรุง 4 แหง 

3. ขอมูลงานสงเสรมิคุณภาพชีวติ 

-จํานวนเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในคามรับผิดชอบ อบต. จํานวน 341 คน  

-จํานวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 แหง 

-จํานวน เด็กและเยาวชน ท้ังในระบบและนอกระบบ  จํานวน 24 คน 

-จํานวนผูสูงอายุ ในความรับผดิชอบ อบต.  จํานวน 665 คน 

-จํานวนผูสูงอายุในความรับผดิชอบ อบต. ท่ีตองการขอรับการสุขภาพประจําป 

จํานวน 665  คน 

-จํานวนคนพกิาร ในความรับผดิชอบ จํานวน 126  คน 

-จํานวนคนพกิาร ในความรับผดิชอบ ที่ตองการรับการตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 

126  คน 

-จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป ในความรับผดิชอบ อบต.  จํานวน 341 คน 

-จํานวนครัง้ การเกิดโรคติดตอสําคัญใน อบต. จํานวน 2 ครั้ง 

-จํานวนหญงิมีครรภ ที่ไดรับการฝากครรภในสถานพยาบาล ในเขตพื้นท่ี อบต. 41 คน 

4.ขอมูลดานการจัดระเบียบสังคม /ชุมชน และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

-จํานวนครัง้ ของกจิกรรมการฝกซอมเพ่ือปองกันฯ จํานวน 1 ครั้ง 

-จํานวน ครัวเรือน ท่ีประสบภัยพิบัต ิจํานวน 1,936 ครัวเรอืน 

ภารกิจที่ 1 การกอสรางและบํารงุรักษาถนน ตามมาตรฐานทางหลวงทองถิ่น ชันท่ี 4  

ไมมี 

ภารกจิท่ี 2 น้ําเพ่ือการอุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

ไมมีการบรกิารสาธารณะ ดานการมนี้ําสะอาดเหมาะสําหรับการอุปโภคบริโภค 

-จํานวนกจิกรรม/โครงการ ท่ีไดดําเนนิการพัฒนา แมน้ํา / คลอง/หวย มีจํานวน 1 

กิจกรรม คอื คลองสวยน้ําใส งบประมาณ 500 บาท 

ภารกจิท่ี 3 การจัดใหมีหรือบํารุงรักษาไฟฟาและความสองสวาง 

-จํานวนสถานที่สาธารระ (ถนน/ตลาด/สวนสาธารณะวงเวยีน) ท่ีมไีฟฟาและความสอง 

สวาง สนามเด็กเลน/สนามกีฬา/ลานกีฬา) –ไมมีบรกิารสาธารณะ 

-จํานวนสะพานท่ีอยูความรับผดิชอบ  ของ อบต. จํานวน 2 แหง 

ภารกจิท่ี 4 งานดานวศิวกรรมจราจร 

- จํานวนปายจราจร จํานวน 15 อัน 

ภารกจิท่ี 5 การสงเสริมการพัฒนาสตรี 

- มบีรกิารสาธารระดานการสงเสริม พัฒนาสตรี แตไมไดดําเนินการในป 

งบประมาณ 2558  
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ภารกจิท่ี 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

-จํานวนเด็กที่อยูใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบตไดรับอาหารเสรมิ(นม) จํานวน 341 

คน 

-จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดมาตาฐานขัน้พื้นฐาน จํานวน 1 แหง 

ภารกจิท่ี 7 การสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ 

-จํานวนผูสูงอายุ ท่ีอยูในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ จํานวน 602 คน 

ภารกจิท่ี 8  การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการใหสามารถพึ่งตนเองได 

-จํานวนคนพกิารที่อยูในความรับผดิชอบของ อบต. ท่ีไดมีการจดทะเบียนคนพิการ 

จํานวน 106 คน  

-จํานวนอาคารของสวนราชการ ของ อบต. ที่มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกแกผู

พิการ จํานวน 1 อาคาร 

ภารกจิท่ี 9 การสงเคราะหผูปวยเอดส –ไมมบีริการสาธารณะ 

ภารกจิท่ี 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

-จํานวนครัง้ในการจัดกิจกรรมแกไขปญหาชุมชนท่ีเกิดโรคตดิตอ เพ่ือปองกัน ควบคุม

โรคติดตอ จํานวน 2 ครัง้ งบประมาณ 50,000 บาท 

1.คําแนะนําเรื่องการเสรมิสรางภูมิคุมกันโรค 

2.คําแนะนําในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก 

-จํานวนหญงิหลังคลอด ที่ไดรับการฝากครรภในสถานพยาบาล ในเขตพ้ืนท่ี อบต.และ

ไดรับความรูแนะนําในการดูแลสุขภาพแมและเด็ก จํานวน 45 คน 

-จํานวนครัง้ ของการจัดกจิกรรมเผยแพร ความรูเร่ืองอนามัยส่ิงแวดลอม กิจกรร

มลภาวะและสงเสรมิสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ครั้ง  

ภารกจิท่ี 11 การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

-จํานวนครัง้ การจัดกจิกรรม ฝกซอมแผนปองกันฯ จํานวน 1 ครั้ง งบประมาณ 

70,000 บาท 

-จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน 106 ครั้ง 

-จํานวนครัวเรอืนท่ีประสบภัยพิบัติ จํานวน 1,936 ครัวเรอืน 

-จํานวนครัง้การจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน เก่ียวกับการปองกันและบรรเทา 

จํานวน 1 ครัง้ งบประมาณ 70,000 บาท 

ภารกจิท่ี 12 การแกไขปญหาและปองกันปญหายาเสพตดิ 

-จํานวนครัง้ ของการจัดกจิกรรมดานการปองกันปญหายาเสพตดิ จํานวน 7 ครัง้ 

งบประมาณ 35,000 

-จํานวนครัง้ ของการจัดกจิกรรมเพ่ือการดูแลและตดิตามหลังการบําบัดฯ จํานวน 2 

ครั้ง  

 

 



ภารกจิท่ี 13 การทองเที่ยว 

-จํานวนครัง้ การจัดกจิกรรมสงเสริมการทองเท่ียว จํานวน 1 ครั้ง 
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-จํานวนครัง้ การจัดกจิกรรมสงเสริมการทองเท่ียว โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

จํานวน 1  ครัง้  

ภารกจิท่ี 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบยีบในการเก็บขนและการ

กาํจัด 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

-ไมมีบรกิารสาธารณะ 

ภารกจิท่ี 15 การแกไขปญหาและปองกนัปญหายาเสพติด 

-ไมมีบรกิารสาธารณะ 

ภารกจิท่ี 16 การอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

-จํานวนครัง้ ในการจักกจิกรรมอนุรักษ ฟนฟูและสืบทอดประเพณี ศลิปะ วัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญในทองถิ่น จํานวน 3 ครัง้ งบประมาณ 60,000 บาท 

ผมขอรายงานผลการจัดบรกิารสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดใหสภาองคการบรหิารสวน

ตําบลและขอประชาสัมพันธใหกับทาน ส.อบต.และผูเขารวมประชุม ทุกทานทราบ 

มตทิี่ประชุม   -รับทราบ\ 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-4.2  เร่ืองการขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 เพ่ือต้ังเปนรายการ 

ประธานสภาฯ  ใหม  จํานวน 3 โครงการดังนี้ 

   4.2.1. โดรงการจัดซื้อทอ PVC   พรอมขอตอและกาว หมูที่ 7  

   4.2.2 โดรงการจัดซ้ือทอ PVC   พรอมขอตอและกาว หมูที่ 10  

   4.2.3. โดรงการจัดซื้อทอ PVC   พรอมขอตอและกาว หมูที่ 5  

   ขอเรยีนเชิญทานนายก ประสทิธิ์  แซหมี่  

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภู  ดวยพ้ืนที่ตําบลหวยชมภู ประสบปญหาเร่ืองปญหาคลาดแคลนน้ํา และ

ตองการความชวยเหลอืโดยการซ้ือทอ พวีซี ีไปตอกับแหลงน้ํา จํานวน 3 หมูบาน 

ประกอบดวย หมูที่ 7 ,10,5 โดยขออนุมัตติอท่ีสภาแหงนี้ โดยการนําเงินงบลงทุน 

ประเภท คาที่ดนิและสิ่งกอสราง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน รายการ

โดรงการปรับเกรดในหมูบาน แตละหมูบานเพื่อนํามาจัดซ้ือทอ พีวีซี พรอมขอตอและ

กาว ของหมูที่ 7,10 และหมูท่ี 5  สําหรับเหตุผลขอใหส.อบต.แตละหมูบานชวย

อภปิราย ครับ 

4.2.1 โครงการจัดซ้ือทอ PVC  พรอมขอตอและกาว หมูที่ 7  
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นายอาเวย ฮาเยกุ -เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 7  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนาย อาเวย ฮาเยกุ ส.อบต.หมูท่ี 7 บานปางขอน 

ดวยทางหมูที่ 7 โดยนายลอหู ยาแปงกู ผูใหญบานหมูท่ี 7 จัดทําหนังสอืเมื่อวันท่ี 12

กุมภาพันธ 2559 เร่ืองโครงการจัดซ้ือทอน้ําอุปโภคบริโภคแกชุมชนบานปางขอน 

ขอรับการสนับสนุนเงินจํานวน 270,000 บาทเพ่ือดําเนินการจัดซื้อทอน้ําอุปโภค 

บรโิภคใหแกชาวบานปางขอน  เนื่องจากน้ําจําเปนตอการดํารงชีวิต ตองดื่มกนิตองใช 

 

ลางภาชนะสิ่งของตางๆ ในชวีติประจําวัน นัยไดวาถาขาดแคลนน้ําจะอยูไมได และ

เกิดผลกระทบตอชาวบานอยางแนนอน ท้ังนี้หมูบานปางขอน วางระบบทอประปาภูเขา

ตอน้ําจากตนนํ้ามายังหมูบานปางขอนและกระจายสูแตละครัวเรอืน ซ่ึงปญหาไมเคย

เกิดและมนี้ําใชอยางเพียงพอ ในชวงระยะเวลา 3 ป หลัง เนื่องจากประชากรมีจํานวน

เพิ่มขึ้นและประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรมทํากาแฟเพิ่มมากขึ้น จงึเกดิปญหาขาด

แคลนนํ้าและน้ําจากตนนํ้าที่มีอยูไมเพยีงพอตอการอุปโภคบรโิภคฉะนัน้จงึตองมีการ

ปรับปรุงและวางระบบนํ้าใหม เพื่อใหแตละครัวเรือนไดมนี้ําใชกันอยางท่ัวถึง   

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภู  เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จงึขออนุมัติโอนเงนิ งบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2559 เพ่ือต้ังเปนรายการใหม  

โอนลดจาก หมวด งบลงทุน ประเภท ที่ดนิและสิ่งกอสราง แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน ไฟฟาและถนน รายการโครงการปรับเกรด ขยาย ถนนในหมูท่ี 7 บานปางขอน 

ตัง้ไวในขอบัญญัติฯ ป 2559 จํานวนเงิน 275,300 บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน 

จํานวน 275,300 บาท โอนลดครัง้นี้ จํานวน 275,300 บาท คงเหลอืงบประมาณหลัง

โอน 0 บาท  

โอนเพิ่ม  หมวด งบดําเนนิงาน ประเภท คาวัสดุ แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟา

และถนน  รายการ โครงการจัดซ้ือทอ PVC  พรอมขอตอและกาว หมูท่ี 7 ไมไดตัง้ไวใน

ขอบัญญัติฯ ป 2559  งบประมาณกอนโอน 0 โดนเพิ่มครั้งนี้ 275,300 บาท 

งบประมาณคงเหลอืหลังโอนเพิ่ม 275,300 บาท  

เหตุผล เนื่องจากโครงการปรับเกรดขยายถนนในหมูบานหมูท่ี 7 ไดรับการแกไขแลว 

จงึไมมีความจําเปนตองใชโครงการน้ีแลว จึงขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณฯ เพื่อมาตัง้

เปนรายการใหมไดแก โครงการจัดซื้อทอ PVC พรอมขอตอและกาว หมูท่ี 7 เพ่ือ

จัดการแกไขปญหาการขาดแคลน นํ้า ของชาวบาน ในระยะยาว และตอเน่ือง  

4.2.2 โครงการจัดซื้อทอ PVC พรอมขอตอและกาว หมูท่ี 10 

นายวศิิษฐ  สุดพิรส  -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 10  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายวิศิษฐ  สุดพริส ส.อบต.หมูท่ี 10 บานจะคือดวยประชากร 

   หมูท่ี 10 เพ่ิมมากขึ้นทําใหมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําอปุโภคบรโิภค เพ่ือเปนการ 
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   แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของชาวบานจะคือ ขออนุมัตโิอนเงินจากเงินคาปรบัเกรด 

   ขยายถนนในหมูบาน หมูที่ 10 ไดรับการแกไขแลว จงึไมมีความจําเปนตองใชโครงการ 

   ขออนุมัตโิอนเงินสวนนี้เพื่อตัง้เปนรายการใหมโครงการจัดซื้อทอ PVC พรอมขอตอและ 

   กาว ใหกับหมูท่ี 10 บานจะคือ ตอไป 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภู  เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จงึขออนุมัติโอนเงนิ งบประมาณประจําป  

พ.ศ. 2559 เพ่ือต้ังเปนรายการใหมไมไดตัง้ไวในขอบัญญัติป 2559 

โอนลดจาก หมวด งบลงทุน ประเภท ที่ดนิและสิ่งกอสราง แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน ไฟฟาและถนน รายการโครงการปรับเกรด ขยาย ถนนในหมูท่ี 10  บานจะคือ 

ตัง้ไวในขอบัญญัติฯ ป 2559 จํานวนเงิน 75,100  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน 

จํานวน 75,100 บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน 75,100 บาท คงเหลอืงบประมาณหลังโอน 

0 บาท  

โอนเพิ่ม  หมวด งบดําเนินงาน ประเภท คาวัสดุ แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟา

และถนน  รายการ โครงการจัดซ้ือทอ PVC  พรอมขอตอและกาว หมูที่ 10 ไมไดตัง้ไว

ในขอบัญญัตฯิ ป 2559  งบประมาณกอนโอน 0 โดนเพิ่มครัง้นี้ 75,100 บาท 

งบประมาณคงเหลอืหลังโอนเพิ่ม 75,100 บาท  

เหตุผล เนือ่งจากโครงการปรับเกรดขยายถนนในหมูบานหมูท่ี 10 ไดรับการแกไขแลว 

จงึไมมีความจําเปนตองใชโครงการน้ีแลว จึงขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณฯ เพื่อมาตัง้

เปนรายการใหมไดแก โครงการจัดซื้อทอ PVC พรอมขอตอและกาว หมูท่ี 10 เพ่ือ

จัดการแกไขปญหาการขาดแคลน นํ้า ของชาวบาน ในระยะยาว และตอเน่ือง  

   4.2.3 โครงการจัดซ้ือทอ PVC พรอมขอตอและกาว หมูท่ี 5 

นายอิทธพิล  ในคํา -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 5  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนาย อทิธิพล ในคํา ส.อบต.หมูท่ี 5 บานกกนอย  

ดวยหมูที่ 5 บานกกนอย มีปญหาเร่ืองการขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการอุปโภคบรโิภค 

บานกนนนอยมี แมน้ํากกนอยไหลผานทําใหสามารถนําน้ําสวนนี้มาใชเพ่ือการอุปโภค

บรโิภคได แตตองมีความจําเปนตองซื้อทอพีวีซีมาตอน้ําจากตนนํ้าและแจกจายใหกับ

ชาวบานใชแตละครัวเรือนตอไป จึงมีความจําเปนขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตัง้

เปนรายการใหมในการจัดซ้ือทอ พีวีซขีอตอและกาว เน่ืองจากหมูท่ี 5 มเีงนิจาก

โครงการปรบัเกรดขยายถนนในหมูบาน หมูที่ 5 และชาวบานมีความตองการใชน้ํา

เพิ่มขึ้น ทําใหตองมีความจําเปนตองจัดซ้ือทอพีวีซีเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภู  เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จงึขออนุมัติโอนเงนิ งบประมาณประจําป  

พ.ศ. 2559 เพ่ือต้ังเปนรายการใหมไมไดตัง้ไวในขอบัญญัติป 2559 
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โอนลดจาก หมวด งบลงทุน ประเภท ที่ดนิและสิ่งกอสราง แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน ไฟฟาและถนน รายการโครงการปรับเกรด ขยาย ถนนในหมูท่ี 5   บานกกนอย 

ตัง้ไวในขอบัญญัติฯ ป 2559 จํานวนเงิน 123,400  บาท  งบประมาณคงเหลอืกอนโอน 

จํานวน 123,400  บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน  56,660  บาท คงเหลอืงบประมาณหลัง

โอน 66,800 บาท  

โอนเพิ่ม  หมวด งบดําเนนิงาน ประเภท คาวัสดุ แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟา

และถนน  รายการ โครงการจัดซ้ือทอ PVC  พรอมขอตอและกาว หมูท่ี 5 ไมไดตัง้ไวใน

ขอบัญญัติฯ ป 2559  งบประมาณกอนโอน 0 โดนเพิ่มครั้งนี้ 56,660 บาท 

งบประมาณคงเหลอืหลังโอนเพิ่ม 56,660 บาท  

เหตุผล เนื่องจากโครงการปรับเกรดขยายถนนในหมูบานหมูท่ี 5  ไดรับการแกไขแลว 

จงึไมมีความจําเปนตองใชโครงการน้ีแลว จึงขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณฯ เพื่อมาตัง้

เปนรายการใหมไดแก โครงการจัดซื้อทอ PVC พรอมขอตอและกาว หมูท่ี 10 เพ่ือ

จัดการแกไขปญหาการขาดแคลน นํ้า ของชาวบาน ในระยะยาว และตอเน่ือง 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 เพื่อตัง้เปนรายการใหม 

ประธานสภาฯ จํานวน 3 รายการ โครงการจดัซ้ือทอพีวีซ ีพรอมขอตอและกาว หมูท่ี 7,10 และหมูที่ 

5 เพื่อเปนการแกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหวยชมภูท่ีไดรับความ

เดอืดรอนปญหาเร่ืองน้ําอุปโภคบรโิภคในการจัดซ้ือทอพีวีซ ีพรอมขอตอและกาว ขอ 

มตทิี่ประชุมสภาแหงนี้ดวยครับ   

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      17    เสียง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        2    เสยีง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสยีง     

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-  4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดตัง้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาลัน (หยอมบาน 

ประธานสภาฯ  บรวิาร หมูที่ 11 บานรมเย็น ขอเชิญทานนายกประสิทธ์ิ  แซหมี่ อภิปรายตอที่ประชุม 

สภาแหงนี้ดวยครับ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภู 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภูเน่ืองดวยบานปาลัน หยอมบานรมเย็น มคีวามประสงคจะขอต้ังศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานปาลัน เน่ืองจากตอนน้ีมจํีานวนเด็กเพ่ิมมากขึ้น และไมสะดวกในการ

เดนิทางไปเรียนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมเย็น  ผมใหความสําคัญกับการศึกษามาก 

เพื่อเปนการพัฒนา ท้ังนี้เพื่อใหความชัดเจนผมขอใหหัวหนากองการศึกษาชวย

อภปิรายเหตุผลและความจําเปนใหแกสมาชกิสภา ดวยครับ  
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นางกชนันท   วงคแกว -เรยีนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองคการบรหิารสวนตําบล เลขานุการสภา ทาน 

หัวหนากองการศกึษาฯ   รองนายก หัวหนากอง  และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางกชนันท  วงคแกว 

ดวยทางผูนํามีความประสงคจะขอจัดตัง้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาลันเนื่องจาก

ระยะทางจากบานหลักคือบานรมเย็นคอนขางที่จะหางไกลกัน ประกอบกับหยอมบาน

ปาลันมีจํานวนเด็กที่เพียงพอสําหรับการจดัตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามขอมูลที่ได

รับทราบจํานวนเด็ก บานปาลัน อายุ 2-5 ป มีจํานวน 27 คน ดังเอกสารแนบทาย 

ถาไดรับมตเิห็นชอบในครั้งนี้ทางกองการศึกษาจะไดดําเนินทําเรื่องเพ่ือนําเรยีนทาง

อําเภอเมืองเชยีงราย  สงจังหวัดและสงกรมฯ ตอไปเพ่ือจะไดขอรับการสนับสนุนเร่ือง

อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และคาจางครูผูดูแลเด็ก เนื่องจากงบประมาณ ป 60 

เราไมไดตัง้ในสวนคาวัสดุอุปกรณในสวนนี้เราก็มาเตรยีมในสวนท่ีเก่ียวของเพราะทาง 

ศูนยตองไดการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน กระดาษ  วัสดุอุปกรณงานบาน พวก

ไมกวดหรอืของใชตางๆ ซ่ึงจําเปนสําหรับการจัดต้ังศูนย ใหม คาใชจายแตละศูนยก็

ตองใชงบจํานวนมาก เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริมนม คาจางครูผูดูแลเด็ก  

คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน คาวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวดไมถูพ้ืน  

การศึกษาถือวามีความสําคัญ อยางตําบลเราก็ไดจัดตัง้ศูนยเพ่ิมใหมจํานวน หลาย

ศูนยเชนศูนยจะนู ,แกงหลวง แสนตอ ก็ขอใหทางสภา อบต. ชวยพิจารณาในการจัดตัง้

ศูนยการเรียนการสอน ปานปาลันหยอมบานบรวิาร บานรมเย็น ดวยคะ 

นายสิทธิชัย  แสนพอ -เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 4  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายสทิธิ์ชัย  แสนพอ ส.อบต.หมูที่ 4 บานผาลัง้  

   ท่ีผานมาเราใหการสนับสนุนเร่ืองอาหารเสริมนมใหกับ กศน. บานปาลัน อยากให 

   เจาหนาท่ีไดไปตรวจสอบอีกครัง้หนึ่ง  เราจะไดนําเงินสวนนั้นมาใช เราจะไดขอคืนจาก 

   กศน. เราจะไดต้ังงบประมาณในสวนอื่นที่เกี่ยวของตอไปครับ 

นายจตุพล  อนิตะสงค -เรยีนประธานสภา สมาชิกสภา นายก อบต. หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวม 

เลขานุการสภา  ประชุมทุกทาน ผมนายจตุพล  อนิตะสงค ปลัด อบต.และเลขานุการสภา ฯ ศูนยบาน 

   ปาลัน ไมเหมอืนบานแสนตอ เร่ืองงบประมาณขอใหทางหัวหนากองการศึกษาฯชวย 

   ไปดูงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของอกีคร้ังหนึ่งวาเราไดใหการสนับสนุนอาหารเสริมนม 

   บานปาลันหรอืไม วันน้ีเราขอใหทางสภาองคการบริหารสวนตําบลชวยพิจารณาการ 

   จัดตัง้ และเจาหนาท่ีจะไดดําเนนิการในสวนที่เก่ียวของตอไป  เน่ืองจากงบประมาณป 

   60 เราไมไดจัดสรรเราก็ตองเตรียมการตอไป 

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา-ในสวนเด็กที่อายุ 5 ป ถาเราอนุมัตไิป ปหนาก็ 6 ขวบก็ไมสามารถดําเนนิการเขา 

ประธานสภาฯ   หรอืเราจะดําเนนิการอยางไรครับ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

   เราขอรับรองขอมูลเด็กตามจํานวนท่ีเสนอมาเพราะถากวาการพิจารณาอาจจะมีเด็ก 

   ขึ้นเนื่องจากเด็ก มจีํานวนมากในหมูบานเรา 
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สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา-ขอมติเห็นชอบในการจัดตัง้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาลัน (หยอมบานบริวาร) บาน 

ประธานสภาฯ  รมเย็น ดวยครับ 

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      17    เสียง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        2    เสยีง   

   -ขาด             จํานวน        1     เสยีง  

      ผมขอพักการประชุมชวงเชา ครับ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.00 น.          

เริ่มประชุมภาคบายเวลา 13.00 น. 

   4.4 เรื่องขอแจงกําหนดการวันงานทองถิ่นไทย ประจําป 2559 พรอมคัดเลอืก

   ตวัแทนเขารวม จํานวน 3 คน     

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา เรื่องขอแจงกําหนดการวันงานทองถ่ินไทย ประจําป 2559 พรอมคัดเลอืกตัวแทน  

ประธานสภาฯ จํานวน 3 ทาน เรยีนเชิญทานนายกทานนายกประสิทธิ์  แซหมี่ นายกองคการบริหาร

สวนตําบลอภิปรายครับ  

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.  และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่    

ดวยจังหวัดเชยีงราย แจงวา ตามท่ีมติคณะรฐัมนตร ีไดมีมติเม่ือวันที่ 22มิถุนายน 

2553 กําหนดใหวันที่ 18 มีนาคม ของทุกป ถือวาเปนวันทองถ่ินไทย เพื่อรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณแหง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีไดทรงมีพระบรม 

ราชโองการใหยกฐานะตําบลทาฉลอมขึ้นเปนสุขาภิบาลทาฉลอม เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 

2448  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจการปกครองใหแก ประชาชน และถือ

กําเนดิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยโดยกระทรวงมหาดไทย

รวมกับจังหวัดสมุทรสาครไดเริ่มจัดงานดังกลาวต้ังแตป 2554 จังหวัดขอความรวมมอื

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่จัดกจิกรรมเนื่องในโอกาสวันทองถิ่นไทย ดวยในป 

2559  เพ่ือใหสาธารณชนไดเห็นความสําคัญของการปกครองทองถ่ินอันเปนรากฐาน

สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ตลอดจนเปนการเสรมิสรางขวัญและ

กําลังใจ ใหแกผูบริหาร สมาชกิ ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการดําเนนิการจดังานวันทองถิ่นไทย ป 2559 เปนไปดวย

ความเรียบรอย ขอเรยีนเชิญ ผูบริหาร สมาชกิ ขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน

สังกัด อยางนอยแหงละ 5 คน  เขารวมพธิถีวายราชสักการะและกลาวถวายราชสดุด ี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในวันศุกรที่ 18 มนีาคม 2559 ณ หอง

ประชุมคชสาร ศูนยบูรณาการเรียนรูและนันทนาการ (สนามกีฬากลางองคการบรหิาร

สวนจังหวัดเชียงราย )  พรอมท้ังจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี อาทิ 

กิจกรรมสาธารณะประโยชนและสาธารณะกุศล การใหบรกิารประชาชน เพ่ิมเตมิจาก

ท่ีเคยปฏิบัติประจํา หรอืกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ใหคํานงึถืงกระบวนการมสีวนรวมและ 
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ความสมานฉันทของประชาชนเปนสําคัญ จงึขอเรยีนเชิญสมาชกิเขารวมจํานวน 3 ทาน

เพื่อเขารวมกจิกรรมวันที่ 18 มนีาคม 2559 ตอไป 

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา- ดวยวันดังกลาวถือวาเปนวันสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการรําลกึ 

ประธานสภาฯ  ถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็กพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหสาธารณชน 

   เห็นความสําคัญ ขอใหทานเสนอชื่อผูเขารวมไดครับ  แตประธานสภาและทานรองจะ 

   รวมงานวันดังกลาว สมาชิกทานใดจะรวมอีกไหมครับ 

นายทักษิน  แสนสุวิโรจนเรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 1  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายทักษิน  แสนสุวิโรจน  ส.อบต.หมูที่ 1 บานหวยสาน 

   ผมเขารวมโครงการดังกลาวดวยครับ 

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา- สรุปผูท่ีจะเขารวมกิจกรรม”วนัทองถ่ินไทย” ในวันท่ี 18 มนีาคม 2559  ณ หอง 

ประธานสภาฯ  ประชุมคชสาร ศูนยบูรณาการเรยีนรูและนันทนาการ (สนามกีฬากลางองคการบรหิาร 

   สวนจังหวัดเชียงราย ) 

1. สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา ประธานสภาฯ 

2. นายวัฒนวทิูร  แยลอง รองประธานสภาฯ 

3. นายทักษิน  แสนสุวิโรจน ส.อบต.หมูท่ี 1  

มตทิี่ประชุม  - รับทราบ 

   4.5 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

   ประจําป 2560  

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา-การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประธานสภาฯ  ประจําป 2560  

   สมัยท่ี 2 กําหนดวันเริ่มประชุมวันท่ี  17  พฤษภาคม 2559 มีกําหนดไมเกิน   15  วัน 

   สมัยท่ี 3 กําหนดวันที่เริ่มประชุมวันที่ 17  สิงหาคม 2559   มีกําหนดไมเกนิ   15  วัน 

   สมัยท่ี 4  กําหนดวันท่ีเริ่มประชุมวันที่ 15 ธันวาคม 2559    มกํีาหนดไมเกิน   15  วัน 

สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2560 กําหนดวันเร่ิมประชุม วันที่ 14 กุมภาพันธ มีกําหนดไม

เกิน   15  วัน 

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      17    เสียง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        2    เสยีง   

-ขาด         จํานวน       1     เสยีง    

ระเบยีบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 เร่ืองการแจงรายละเอยีดการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เครอืขาย 

    อปท.โปรงใสหัวใจคุณธรรม  

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา  -5.1การแจงรายละเอยีดการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เครือขาย 

ประธานสภาฯ  อปท.โปรงใสหัวใจคุณธรรม ขอเรยีนเชิญทานนายกประสทิธิ์  แซหม่ี อภปิรายครับ 
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นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหม่ี    

นายก อบต.หวยชมภู นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูขอชี้แจงเรื่องรายละเอียด บันทกึขอตกลง 

   ความรวมมอืเครือขาย อปท.โปรงใส ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประจาํจังหวัดเชยีงราย

   ไดจัดประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติประจําจังหวัดเชยีงราย 

    สัญจรเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559 ณ อบต. รอบเวียง โดยในการนี้ไดมีการลงนาม 

   บันทึกขอตกลงความรวมมือเครอืขาย อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม เพ่ือขับเคลื่อน 

   ภารกิจดานการปองกันการทุจรติ และสงเสริมใหองคกรมีการบรหิารราชการท่ีมีความ 

   โปรงใส  อบต.รอบเวียงจึงขอสงบันทึกขอตกลงความรวมมอืเครอืขาย อปท.โปรงใส 

   หัวใจคุณธรรม   องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจรติ 

   1.เพือ่เปนการพัฒนา ปรับปรุง หรือจัดใหแผนงาน มาตรการ แนวทาง  

   วิธกีารบรหิารราชการของ อปท.ทัง้ในดานบรหิารงานบุคคล การเงิน ทรัพยสิน และ 

   การบรกิารสาธารณะ ใหสอดรับกับหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี หลักนติิรัฐ 

   ใหความสําคัญกับการมสีวนรวมของประชาชน ควบคูกบการสรางความตระหนักใน

   เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจรติ ภยันตรายของการทุจรติ แกบุคลากร 

   ภายในองคกรและชุมชน 

   2. การเตรียมความพรอมเปนองคกรแหงการเรยีนรู หรือการแลกเปล่ียนความตามขอ 

   1.1 แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครอืขาย อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม หรือหนวย 

   งานอื่นที่มีความสนใจศึกษาดูงาน 

   3.ใหการสนับสนุนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เครอืขาย อปท.โปรงใส หัวใจ 

   คุณธรรมในการเขามาเรยีนรูแนวทางการดําเนนิมาตรการปองกันการทุจรติ 

4. เปนที่ปรกึษา สถานท่ีศกึษาดูงาน สถานท่ีแลกเปลี่ยนเรยีนรู แกองคกรปกครอง 

ทองถิ่น เครอืขาย อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม หรือหนวยงานอื่นท่ีสนใจ 

มตทิี่ประชุม   - รับทราบ 

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา  - ทานสมาชิกสภา อบต.ทานใดมเีรื่อง ที่จะนําเสนออีกไหมครับ ขอเชญิ หมูที่  

ประธานสภาฯ  1- 11  เรยีนเชิญครับ 

นายโชคทว ีมณีศรีรักษ  -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 2  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายโชคทวี มณีศรรีักษ  ส.อบต.หมูที่ 2 บานแมมอญ 

ฝากเร่ืองการปรับเกรดในพ้ืนท่ีตําบลหวยชมภูดวยใหทําเปนหนังสือขออนุญาตปรับ

เกรดประสานทางปาไมวาเราจะทําการปรับเกรดจะไดสะดวก 

-ฝากเร่ืองการท้ิงขยะ วันน้ีเห็นขึ้นมาสองขางทาง เปนที่นอนหรอืโซฟา ขอใหทาง 

ผุบริหาร ส.อบต.ดําเนินการดวยเพราะเปนแหลงตนน้ําไมเหมาะท่ีจะเอาไปท้ิงทําใหน้ํา

เสยีและภูมิทัศนไมดีเลย ขอฝากหนอยนะครับ 

นายสิทธิชัย  แสนพอ -เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 4  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายสทิธิ์ชัย  แสนพอ ส.อบต.หมูที่ 4 บานผาลัง้  

ผมขอฝากทางผูบริหารจํานวน 2 เรื่อง 
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1.งบประมาณท่ีกอสรางสะพาน คสล.หมูท่ี 4 เนื่องจากชวงนี้สะดวกในการกอสราง 

การขนวสัดุ อยากใหมีผูรับเหมาเขามาดําเนนิการ  

2.ขอขอบคุณคณะผูบรหิาร ปลัด และเจาหนาท่ีที่มีสวนเก่ียวของเรื่องการชวยเหลอื

ชาวบานผาลัง้และบานแสนตอเรื่องการสนับสนุนถังน้ําพลาสติก ท่ีชาวบานเดอืดรอน

เรื่องน้ําอุปโภคบริโภค ตอนนี้ชาวบานไดถังและมีนํ้าใช ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

นายเรอืงรอง  จะโจ -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 9  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายเรอืงรอง  จะโจ ส.อบต.หมูที่ 9 บานแมสลัก 

   ผมอยากสอบถามเรื่องรถตักหนาขุดหลัง (รถเจซบีี) วายังใชงานไดหรือเปลา เพราะ 

   เห็นจอดไวผมอยากใหไปชวยขุดหินเพราะเปนหินกอนใหญมาก การสัญจรไปมาคอน 

   ขางท่ีจะลําบากยังไงขอความอนุเคราะหใชและเขาไปในพ้ืนท่ีดวยนะครับ ขอบคุณมาก  

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหม่ี    

นายก อบต.หวยชมภู นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 

    -ขอฝากดวยเรื่องส.จ.สิทธกิาร จะเขาพ้ืนท่ีปรับเกรดพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 บานกกนอย 

    เนื่องจาก เครื่องจักร อบจ. เปนเครื่องจักรขนาดใหญฝากผูนําชวยบอกชาวบานดวย 

    ขอใหอํานวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยและชาวบานก็ปลอดภัยดวย  

    -เรื่องการกอสรางสะพาน คสล.หมูที่ 4 ชวงน้ีอยูในชวงประกาศอยู รอคนมาซ้ือแบบ 

    และยื่นซองเราไมอยากใหโครงการดังกลาวตกไปอยากใหชาวบานไดรับผลประโยชน 

    เพราะประกาศไปหลายรอบไมไดผูรับจางเราไมไดนิ่งนอนใจ ไมอยากใหงบสูญไป 

    เพื่อชาวบานจะไดใชประโยชนจากสะพาน คสล.ดังกลาว  

    -เรื่องการขอใชรถตักหนาขุดหลัง (รถเจซีบ)ี ใหแตละหมูบานทําหนังสอืขออนุญาต 

    ใชรถมาเราจะดําเนนิการใหตองมหีลักฐานวาชาวบานตองการใชเพ่ือหากมปีระชาคม 

    แนบก็ดี 

    -โครงการป 59 ชวงนี้สวนการคลังดําเนนิการประกาศไปแลวหลายโครงการรอขาย 

    และรอผูวาจางมาซ้ือ 

    -เรื่องขยะเปนปญหาระดับชาติเพราะตอนน้ีทุกหนวยงานใหความสําคัญมากๆเพราะ 

    ปรมิาณขยะคอนขางมาก การบริหารจัดการคอนขางที่จะใชงบประมาณ ทางผูบริหาร 

    จะมาพิจารณากันเรื่องขยะจะสามารถดําเนนิการอยางไรไดบางหางบประมาณจาก 

    สวนไหนได ฝากผูนําทุกหมูบานอยาเอาขยะมาทิ้งขางทางเหมือนหมูที่ 10 ครัง้กอน 

    นายอําเภอเขาไปในพื้นที่เห็นขยะกองขางทางทําใหเสียหายหมดนาจะมีการบรหิาร 

    จัดการขุดหลุมใหแลวเอามาทิ้งขางทาง ใครผานไปมาดูไมงามตา    

นายเจษฎา เบเชกู -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 2  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายเจษฎา เบเชกู ส.อบต.หมูที่ 2 บานแมมอญ 

    เรื่องการบรหิารจัดการขยะของหมูที่ 2 บานแมมอญเนื่องจากเราไดดําเนินการทําแลว 

    ปญหาที่พบคอื งบประมาณที่จะมาดําเนินการเพราะตอนนี้เราบริหารจัดการแลวใน 

    ของคาเก็บขยะและคาขนขยะยังมีปญหา อยากฝากผูบริหารหากมงีบประมาณเรื่อง 

    การจดัเก็บขยะหรอืการบรหิารจัดการท่ีด ี มีรถขนขยะใหก็จะดมีากเลย  
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สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา- ฝากผูบรหิารเรื่องการดูแลรถดวยเนื่องจากทางสภาไดอนุมัตจัิดซื้อรถแลวขอให 

ประธานสภา1ฯ      มกีารดูแลรักษาดวยไมใชปลอยใหมีแตโคลน เปนเงินภาษีชาวบาน รถออกพื้นที่ขอให 

    ดูแลรักษาความสะอาดดวย 

    -เรื่องที่สภาอนุมัตเิรื่องการปรับปรุงหองประชุมยังไมเห็นดําเนินการแลวเห็นควร 

    ดําเนนิการเพราะขอสภาฯ สภาฯก็อนุมัตแิลว  

นายจตุพล อนิตะสงค เรยีนประธานสภา  และผูเขารวมประชุมสภา ทุกทาน ผมนายจตุพล  อินตะสงค 

เลขานุการสภาฯ    ปลัด อบต.เลขานุการสภา ฝากทางผูนําหมูที่ 3 เรื่องการปรับพ้ืนที่หมูท่ี 3 บานหวย

แมเล่ียมเพราะตอนนี้ยังไมไดตามปริมาณงาน และเร่ืองทางเขาออกขอใหผูนําชวย 

   เครยีรหนอยครับเพราะอกีหนอยการกอสรางตองมีการขนวัสดุ  ขอใหความสําคัญดวย 

   เพราะเปนผลประโยชนของชาวบานและชาวบานเลอืกแลววาจะสรางที่ดังกลาว 

      

นายสงกรานต  กันทะจติร –เรยีนประธานสภา สมาชิก อบต. นายก อบต. รองนายก เลขานุการ ผูเขารวม 

หัวหนากองการคลัง ประชุมทุกทาน ผมนายสงกรานต  กันทะจิตร  ตําแหนงหัวหนากองการคลัง ขอชี้แจง 

   เรือ่งโครงการกอสรางป 59-60 ชวงนี้อยูในชวงประกาศจํานวนหลายโครงการและ

บางโครงการก็ตองรอแบบและประมาณการจากทางชาง ในสวนที่กองการคลัง

รับผดิชอบก็ไดดําเนนิการประกาศ  

   -เรื่องที่ทางสภาฯไดอนุมัตใิหจัดซื้อรถ จากรถตอนเดยีวเปลี่ยนเปนรถดับเบิ้ลแคบมีผู

มาซ้ือซองจํานวน 1 รายแตไมยนืเพราะเห็นวาราคาคอนขางต่ําทําใหไมสามารถดําเนิน 

   การในสวนท่ีเก่ียวของได 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหม่ี    

นายก อบต.หวยชมภู นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 

    -เรื่องการใชรถและใชนํามันทาง อบต.ไดดําเนินการควบคุมการใชรถทุกคัน เราไม 

    นําไปใชในเรื่องสวนตัว ใชงานตามภารกิจของ อบต.  

    -เรื่องการทํางานของพนักงานเราไดมกีารประชุมประจําทุกเดอืนอยูแลว  

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา- การประชุมในวันนี้ทางสมาชกิไดพิจารณาหลายเร่ือง ผานการพิจารณาแลว

ประธานสภา1ฯ        ในสวนท่ีดําเนนิการใหรีบดําเนนิการใหเรียบรอยก็ไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกฝาย 

   การทํางานเปนทีมงาน ผมขอบคุณ มาก ถาไมมขีอซักถาม ผมขอปดการประชุมในวันนี้ 

 

ปดการประชุมเวลา 16.00 น    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 (ลงชื่อ)                                    ผูบันทกึการประชุม 

 (นายจตุพล  อนิตะสงค)          

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู   

 

 

        สบิตรี                              ผูตรวจรายงานการประชุม 

                      (พิทยา  สนิธุปญญา) 

                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู    

         

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกตองจงึลงลายมอืชื่อเปนหลักฐาน 

 

(นายอาเวย   ฮาเยกุ)      (นายทักษนิ  แสนสุวโิรจน) 

               ส.อบต.หมูท่ี 7                        ส.อบต.  หมูท่ี 1 

 

(นายอายะ  แลเซอ) 

           ส.อบต.หมูท่ี 3   


