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รายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู 

 สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ประจําป พ.ศ. 2559  

วัน อังคาร    ที่  31   พฤษภาคม   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.หมูท่ี 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 นายวนัชัย      ล่ิวตระกูล ส.อบต.หมูที่  6  บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 

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

13 นายพรพจน   แซเติ๋น ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน พรพจน   แซเต๋ิน 

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

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

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

17 สบิตร ีพทิยา   สนิธุปญญา ประธานสภา อบต.หวยชมภู พิทยา      สนิธุปญญา 

18 นายวศิิษฐ      สุดพริส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคอื วิศิษฐ      สุดพิรส 

19 นายวุฒิชัย     เนตวิุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคือ วุฒิชัย      เนติวุฒิ 

20 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.หวยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 

21 นายจตุพล  อนิตะสงค เลชานุการสภา อบต. จตุพล    อนิตะสงค 

ผูลาประชุม 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมูที่ 11  บานรมเย็น 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 ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จันทกานต จันทรทา 
12 นายพิชิต เงินแกว นักวิชาการเงินและบัญชี พิชิต เงนิแกว 
13 นางสาวกุญชณิชา เขมวนา ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล กุณณิชา เขมวนา 
14 นายปรชีา เวยยือกู ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 11 ปรีชา เวยยือกู 
15 นางวาสนา สุริยะไชย พนักงานจาง วาสนา สุริยะไชย 
16 นายสมชาติ พัฒนะอนันตกุล ผูชวยนักพัฒนาชุมชน สมชาติ พัฒนะอนันตกุล 
17 นางสาวพัชรี คําเครือ ผูชวยนายชาง พัชรี คําเครือ 
18 นางสาวนงเยาว คําวงษา เจาพนักงานธุรการ นงเยาว คําวงษา 
19 นางสาววิไล ไอดุง ประชาชน ม.5 วิไล ไอดุง 
20 นายประเวศ ปญญา นักวิชาการศึกษา ประเวศ ปญญา 
21 นายปรชัญา ปนเกี่ยง นิติกร ปรัชญา ปนเก่ียง 
22 นางพิสมัย พัฒนะอนันตกุล เจาพนักงานธุรการ พิสมัย พัฒนะอนันตกุล 
23 นางแจมศรี โกแสนโต นักพัฒนาชุมชน อบจ.เชียงราย แจมศรี โกแสนโต 
 

ผูมาประชุม 20   คน 
ผูลาประชุม        1 คน 
ผูขาดประชุม  1 คน  
ผูเขารวมประชุม  23 คน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อเวลา 10.00 น.  นายจตุพล อนิตะสงค   เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู เมื่อครบองคประชุมแลว โดยมีประธานสภาฯ   

รองประธานสภา ฯ   สมาชิกจํานวน    20  คน  นายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพิพัฒน  ส.อบต.หมูท่ี 6  ขาด ประชุม  

และนายอัสน ี  จะสือ  หมูที่ 1  ลากจิ  รวมจํานวน 2  คน  จงึเชิญสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล

ผูบริหารและผูเขารวมประชุม เขาหองประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี ครั้งท่ี  2  ประจําป พ.ศ. 2559 

 ระเบยีบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

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

ประธานสภาฯ ทุกทาน กระผมสิบตรพีทิยา  สินธุปญญา ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลหวยชมภู  วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ  2   ประจําป 2559 

 -สมาชกิมาประชุม จํานวน  20  คน  ขาดการ ประชุม 1 คน  ลากิจ 1    คน    

(นายพลาวัสถ  ลิ้ววัฒนาพิพัฒน ส.อบต.หมูท่ี 6  ขาดการประชุม และนายอัสนี จะสือ 

ส.อบต.หมูที่ 11 ลากิจ)  

เรื่องท่ีประชุมทราบ 

-ไมมี- 

ระเบยีบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-รับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญที่ 1   ประจําป 2559   วันท่ี   29  

ประธานสภาฯ    กุมภาพันธ   2559  

มตทิี่ประชุม  -รับรอง               จํานวน      17    เสียง 

   -งดออกเสียง       จํานวน      3     เสียง  

   -ลากิจ        จํานวน      1     เสยีง   

   -ขาด        จํานวน   1     เสียง      

ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองกระทูถาม (ถาม)ี 

   -ไมมี-  

ระเบยีบวาระท่ี 4 เร่ืองที่เสนอใหม 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญาระเบยีบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบพจิารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 

ประธานสภาฯ -2562) เชญินายประสิทธิ์  แซหมี่  เรยีนเชิญครับ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

   หวยชมภู เรื่องขอความเห็นชอบพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562  

   ตามเอกสารรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 -2562 ) ตามบัญชโีครงการพัฒนา  

   อบต.หวยชมภูมจีํานวน ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา  ระบบคมนาคมและขนสงภายใน อปท.เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของการลงทุนภายในทองถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน 
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    1.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา 

   สะพาน ทาเทียบเรอื และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพ่ือการรองรับการ 

   ขยายตัวดานการคาการลงทุนในเขต อปท.  มีจํานวน   70 โครงการ 

    1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานการผังเมือง การขนสงและการวิศวกรรม 

   จราจร การดูรักษาท่ีสาธารณะและควบคุม อาคาร จํานวน  12 โครงการ 

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 

    2.1 แนวทางการพัฒนาตามแนวทางพระราชดํารงฯ ในการดําเนนิชวีติแบบ 

   เศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือใหประชาชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยนื จํานวน 5 โครงการ 

    2.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสรางงาน และสรางอาชีพใหแกประชาชน

     กลุมวิสาหกจิชุมชน กลุมผูผลติภัณท (OTOP) ฯลฯ   จํานวน 6 โครงการ 

    2.4 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ 

   การจดัหาแหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงการขายความรวม 

   มอืกับจังหวัด  จํานวน 3  โครงการ 

    2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสรมิและสนับสนุนการทองเท่ียวเชงิอนุรักษ ธรรม 

   ชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน พรอมยกระดับมาตรฐานดานการบรกิารและ 

ธุรกิจที่เก่ียวกับการทองเที่ยว    จํานวน 7 โครงการ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาดานการศกึษาและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตาม

เกณฑมาตรฐาน   จํานวน 2  โครงการ 

 3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาองคกรความรูบุคลากรทางการศึกษาผูสอน 

ภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน  จํานวน  1  โครงการ 

 3.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการเรยีนรูคูคุณธรรม รวมกับศาสนา 

 รวมทั้งสงเสริมกรศึกษาที่คํานงึถงึภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษาและการ 

 แตงกาย  จํานวน  3  โครงการ 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคมเพ่ือใหประชาชนอยู

เย็นเปนสุข 

    4.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบรกิาร

สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคใหมี

คุณภาพครอบคลุมโดยการมสีวนรวมทุกภาคี   จํานวน  4  โครงการ 

 4.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม 

  ลานนา จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  จํานวน 1  โครงการ 
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 4.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานสวสัดิการสังคมการ

สงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพกิารและผูดอยโอกาส   

จํานวน 11  โครงการ 

 4.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นตลอดจน 

ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน อยางครบถวนและเปน

ธรรม  จํานวน 6  โครงการ 

   4.5  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน งานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณะ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จํานวน 11  โครงการ 

 4.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายา 

เสพติด ปญหาอาชญากรรม การคามนุษย   จํานวน 3  โครงการ  

    4.7 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ   

  จํานวน 1  โครงการ 

    4.8  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  

  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  จํานวน  1  โครงการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความ

สมบูรณและยั่งยนื 

  5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

น้ําเสยีในชุมชน มลพษิทางอากาศ การรักษาความสะอาด เรยีบรอยในชุมชน จํานวน 4 

โครงการ 

  5.2 แนวทางการพัฒนา เสรมิสรางความรวมมอืและสรางจติสํานกึใหกับ 

ประชาชนในการดําเนินการอนุรักษ ดูแลบํารุง รักษาปาไม น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ 

จํานวน 3  โครงการ 

    5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสรมิและสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา เพ่ือชะลอ 

  การไหลของน้ําและตะกอน เสริมความสมบูรณของปา  จํานวน 1 โครงการ 

  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาดวยการเมอืงการบรหิาร 

    6.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สทิธิ เสรภีาพ

  ของประชาชนและการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เทดิทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ  

จํานวน  11 โครงการ  

  6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรของบุคลากร 

 ของ อปท. ดานการคลัง  วิธกีารงบประมาณ  จํานวน 8 โครงการ   

    6.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมอื เครื่องใช และ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศของ อปท.  จํานวน 20 โครงการ 

    6.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจัดหารายไดของ อปท.   

จํานวน 2 โครงการ 
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    6.5 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางระบบดานการประสานเครอืขายการพัฒนา 

  ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการบูรณาการรวมกัน  

จํานวน 5 โครงการ 

   รวม  ยุทธศาสตร ดานที่ 1    จํานวน  82  โครงการ 

    ยุทธศาสตร ดานท่ี 2    จํานวน  21  โครงการ 

    ยุทธศาสตร ดานท่ี 3 จํานวน  6  โครงการ 

    ยุทธศาสตร ดานท่ี 4   จํานวน 38 โครงการ 

    ยุทธศาสตร ดานท่ี 5     จํานวน  8  โครงการ     

    ยุทธศาสตร ดานท่ี 6     จํานวน 46 โครงการ  

     รวมท้ังหมด       จํานวน 201  โครงการ 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-จากเอกสารและที่นายกนําเรียนรางแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 ทาน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสอบถามหรอืไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมรับรอง  

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      17    เสียง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        3    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสยีง 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญาระเบยีบวาระท่ี 4.2  ขอพจิารณาคัดเลือกสมาชกิสภา อบต. เพื่อเปนคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ พัฒนาทองถิ่น กรณีครบวาระวันที่ 6 มถุินายน 2559 เชิญนายประสิทธิ์  แซหมี่  

เรยีนเชิญครับ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภู ดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 3 ทาน และคณะกรรมการติดตาม

แผนและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  จํานวน 3 ทาน ไดกําหนดครบวาระวันที่ 6 มถิุนายน 

2559 โดยคณะกรรมการดังกลาว ประกอบดวยดังน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฯ จํานวน 3 คน 

      2. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จํานวน 3 คน  

       อางถงึระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.  

     หมวด 1 ขอ 8 ใหผูบรหิารแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(1) ผูบริหารทองถิ่น           เปนประธาน 

   (2) รองนายก อปท. ทุกคน          เปนกรรมการ 

   (3) สมาชกิสภาทองถิ่น3คน (สภาทองถิ่นคัดเลอืก)     เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒ ิ3 คน (นายก อปท. คัดเลอืก)        เปนกรรมการ 

(5) ผูแทนภาคราชการ/รฐัวิสาหกจิไมนอยกวา3คน     เปนกรรมการ 

              (นายก อปท.คัดเลอืก)   
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      (6) ผูแทนประชาคม 3-6 คน(ประชาคมคัดเลอืก)        เปนกรรมการ 

      (7) ปลัด อปท.                              เปนกรรมการและเลขานุการ 

(8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมหีนาที่จัดทําแผน เปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการขอ (3) (4) (5) และ (6) มวีาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

และอาจไดรับการคัดเลอืกอกีได 

     หมวด 1 ขอ 10 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

       1. กําหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาจาก    

            (1.1) อํานาจหนาที่ของ อปท.  

      (1.2) ภารกิจถายโอน 

      (1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด 

      (1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ อปท.ใน 

              เขตจังหวัด 

      (1.5) นโยบายของผูบรหิาร อปท.  

      (1.6) แผนชุมชน 

2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางพัฒนาและแกไขปญหา 

เก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ให

เทศบาล เมอืงพัทยา และอบต. นําปญหาความตองการจากแผนชุมชน

ท่ีเกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนนิการเองไดมา พิจารณาไวใน

แผนพัฒนา หากเกนิศักยภาพของเทศบาล เมอืงพัทยา และอบต. ให 

เสนอปญหา ความตองการไปยัง อบจ. และให อบจ.นํามาพจิารณา

บรรจุไวในแผนพัฒนาของ อบจ. ตามอํานาจหนาที่ 

       3. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 

       4. ใหความเห็นรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอยีดของงานตามขอ 19 (2) 

         5. พิจารณาใหขอคดิเห็นการติดตามประเมนิผล 

        6. แตงตัง้ที่ปรกึษา, คณะอนุกรรมการ, คณะทํางาน 

7. ในกรณี อบต. ใหคณะกรรมการพัฒนา อบต.มีหนาที่ประสานกับ

ประชาคม 

        หมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

     และจัดทําเปนโครงการหรอืกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนฯ 

     หมวด 6 ขอ 28 ใหผูบรหิารแตงตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 

     แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถิ่น3คน (สภาทองถ่ินคัดเลอืก)      เปนกรรมการ 

(6) ผูแทนประชาคม 3-6 คน(ประชาคมคัดเลอืก)       เปนกรรมการ 

(4) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ(นายก อปท.คัดเลอืก)   เปนกรรมการ 

(5) หัวหนาสวนการบรหิาร 2 คน (คัดเลอืกกันเอง)      เปนกรรมการ 
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(7) ผูทรงคุณวุฒ ิ2 คน (นายก อปท.คัดเลอืก)   เปนกรรมการ 

กรรมการขอ 28 มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรบัการ

คัดเลอืกอีกไดหมวด 6 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาทองถ่ินมอีํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

    (1) กําหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 

ท้ังนี้ใหตดิประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

   (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน

ตามที่เห็นสมควร 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-คณะกรรมการดังกลาวจะคบวาระวันที่ 6มิถุนายน 2559 ทานสมาชิกทานใดเห็นควร 

ประธานสภาฯ เสนอทานสมาชิกเพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 3 ทานและ 

 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 3 ทาน ขอใหทานพิจารณา 

 และจากการพจิารณาแลวไมมเีพื่อนสมาชิกทานใดเสนอ แตใหคณะกรรมชุดเกาซ่ึง 

 ประกอบดวย สบิตรีพิทยา สินธุปญญา ,นายอายะ  แลเซอ และนายอาเวย ฮาเยกุ 

 ยังคงเปนสมาชิกดังกลาวอกีวาระหนึ่ง  เห็นควรมีมติรับรอง ในท่ีประชุมเพ่ือรับรอง 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

 จํานวน 3 ทาน  

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      15    เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        5    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสยีง 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญาระเบียบวาระที่ 4.3  ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ เพื่อต้ังเปน

ประธานสภาฯ   รายการใหม จํานวน 3 รายการ  

    รายการที่ 1 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา อบต. จํานวนเงิน 96,423 บาท  

    รายการที่ 2 โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.หวยชมภู จํานวนเงิน 10,999,466 บาท  

    รายการที่ 3 โครงการตอเตมิและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ม.1 จํานวนเงิน 421,000 บาท 

  ขอเรยีนเชิญทานนายกประสทิธิ์  แซหมี่ ไดอภปิรายในท่ีประชุมดวยครับ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภูดวยองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภูมีความจําเปนตองโอนเงินประมาณ

ประจําปงบประมาณเพื่อต้ังเปนรายการใหมจํานวน 3 รายการ ดังนี้  
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รายการท่ี 1 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา อบต. จํานวนเงิน 96,423 บาท  
 ไมไดตั้งไวในขอบัญญัติฯ ป 2559 โครงการดังกลาวเปนการขยายเขตแนว

ไฟฟา ของ อบต. ดวย อบต.หวยชมภูจะมีโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.แหง
ใหม เพ่ือรองรับการทํางานตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ ที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือปรับปรุง
การทํางานบริการประชาชน และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบริการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จดกอสรางมีเสาไฟเดิมตั้งอยูแลว และมีแนวสายไฟ
พาดสาย ทําใหไมสามาระดําเนินการกอสรางได จําเปนตองยายเสาไฟฟาและขยายเขต
แนวเสาใหม โดยไดประสานขอความอนุเคราะหใหการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
แมลาว มาสํารวจและประเมินราคาคาใชจาย ในการร้ือถอนเสาไฟฟาเดิม เพ่ือทําการ
ขยายเขตแนวไฟฟา   การรื้อถอนทรัพยสินดงักลาว ทําใหจะตองมีการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ เชนสายไฟ และเสาไฟฟาแทนเสาเดิม  การไฟฟาดําเนินการจัดการ้ือถอนและ
ติดตั้งขยายแนวเขตไฟฟาใหใหมทั้งหมด จึงขออนุมัติโอน   

    (-) โอนลดจาก งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  
     งานวิชาการวางแผนและการทองเท่ียว รายการ จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธแหลง 
     ทองเท่ียว จํานวน 50,755บาท 
         - งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,755 บาท โอนลดครั้งนี้ 31,423 บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 19,332 บาท   
      (-) โอนลดจาก งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย แผนงานสังคมสงเคราะห 
     งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห รายการ โครงการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยฯ 
    จํานวน 100,000 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือกอนโอน 100,000 บาท โอนลดครั้งน้ี 65,000 บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 35,000 บาท 
       (+) โอนเพิ่ม งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง แผนงานเคหะและ 
     ชุมชน งานไฟฟาถนน รายการ โครงการขยายแนวเขตไฟฟา อบต. จํานวน 96,423 บ. 
         - งบประมาณคงเหลือกอนโอน - บาท โอนเพ่ิมครั้งน้ี 96,423 บาท (31,423+65,000) 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 96,423 บาท  
   รายการท่ี 2 โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.หวยชมภู จํานวนเงิน 11,000,000 บาท  
       ไมไดตั้งไวในขอบัญญัติฯ ป 2559 เน่ืองจาก อบต.หวยชมภูจะกอสราง 
   อาคารสํานักงานแหงใหม เพ่ือรองรับการบริการประชาชน อํานวยความสะดวกแกผูมา 
   ติดตอประกอบกับอาคารหลังเกาคับแคบ และมีพนักงานเพ่ิมมากขึ้นทําใหการ 
   บริการกับผูมาติดตอราชการอาจไมไดรับความสะดวกสบาย 
    (-) ขอเปล่ียนแปลงรายการจากโครงการ ป 2557 เพื่อมาต้ังเปนโครงการ 
     กอสรางอาคารสํานักงาน อบต.หวยชมภู (แหงใหม) ดังนี้ 
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1. กอสรางถังเก็บน้ํา คสล.ของ อบต. 40,000 

2. กอสรางอาคารสํานักงาน อบต. 1,260,000 

3. กอสรางอาคารเอนกประสงค อบต. 1,512,000 

4. กอสรางหองน้ําสาธารณะ 250,000 

5. กอสรางอาคารเอนกประสงค 650,000 

รวม 3,712,000 

  

     (-) โอนลดจากโครงการ ป 2558 เพื่อมาต้ังเปนโครงการกอสรางอาคาร 
     สํานักงาน อบต.หวยชมภู (แหงใหม) ดังนี้ 

1. กอสรางปรับปรุงสถานที่พักผูมาติดตอ 99,100 

2. กอสรางปรับปรุงอาคารหองประชุม  66,800 

3. กอสรางอาคาร ศพด.ม.2 2,300,000 

4. กอสรางอาคาร ศพด.ม.7 1,974,650 

5. กอสรางอาคาร ศพด.ม.11 1,974,650 

6. ตูเย็น (คลัง) 9,400 

7. กอสรางอาคารพัสดุ 230,000 

รวม 6,654,600 

            (-) โอนลดจากโครงการ ป 2559 เพื่อมาตั้งเปนโครงการกอสรางอาคาร 
     สํานักงาน อบต.หวยชมภู (แหงใหม) ดังนี้ 

1. จัดซื้อทอพีวีซี ม.5 56,660 

2. จัดซื้อทอพีวีซี ม.8 195,900 

3. จัดซื้อทอพีวีซี ม.10 75,100 

4. จัดซื้อทอพีวีซี ม.11 269,000 

5. แผนดินธรรมแผนดนิทอง 36,206 

รวม 632,866 

      รวมงบประมาณท้ัง 3 ป (2557 , 2558 และ 2559) เปน 10,999,466 บาท 
     (+) โอนเพิ่ม งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง แผนงานเคหะและ 
     ชุมชน งานไฟฟาถนน รายการ โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.  
         - งบประมาณคงเหลือกอนโอน - บาท โอนเพ่ิมครั้งน้ี 10,999,466 บาท  
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,999,466 บาท   
     รายการท่ี 3 โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ม.1  
      จํานวนเงิน 421,000 บาท  
               ไมไดตั้งไวในขอบัญญัติฯ ป 2559 ดวยประชากรหมูท่ี 1 เพ่ิมมากข้ึน 
   อาคารเอนกประสงคดังกลาวคับแคบไมสะดวกในการประชุมประจําเดือนและประกอบ 
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   กับกิจกรรมท่ีชาวบานตองใชพ้ืนที่ในอาคารเอนกประสงค เพ่ือเปนการอํานวยความ 
   สะดวกและรองรับการจัดกิจกรรมตางๆ ขอตอเติมและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค 
   หมูที่ 1 สถานท่ีกอสรางมีพ้ืนท่ีเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีของหมูบานเพ่ือตอเติมและปรับปรงุ 
   อํานวยความสะดวกในการประชุมหรือจัดกิจกรรมตางๆ ของชาวบาน  
    (-) โอนลดจาก งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง แผนงานเคหะและ 
      ชุมชน งานไฟฟาถนน รายการ โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมูบาน หมูท่ี 1 
      จํานวน 421,600 บาท 
         - งบประมาณคงเหลือกอนโอน 421,600 บาท โอนลดครั้งน้ี 421,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลัง โอน 600 บาท   
     (+) โอนเพิ่ม งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง แผนงานเคหะและ 
      ชุมชน งานไฟฟาถนน รายการ โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ม.1    
   จํานวน - บาท 
         - งบประมาณคงเหลือกอนโอน - บาท โอนเพ่ิมครั้งน้ี 421,000  บาท 
      งบประมาณคงเหลือหลังโอน 421,000  บาท   
สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ เพ่ือตัง้เปนรายการใหม 

ประธานสภาฯ  ดังกลาว3 โครงการทานสมาชกิทานใดมีขอสงสัยหรอืขอสอบถามหรอืไม  

นายวศิิษฐ  สุดพิรส   -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   ดังกลาว หมูท่ี 10 โอนลดจากโครงการป 2559 จัดซ้ือทอ พีวีซี จํานวน 75,100 บาท 

   เนื่องจากเปนงบประจําปของหมูบาน หมู 10 จะใชเงินจํานวนดังกลาวเพ่ือทําโครงการ 

   อยางอื่นของหมูบาน ขอใหเพ่ือนสมาชกิพิจารณาดวยครับจะนําไปพัฒนาโครงการ 

   ในหมูบาน 

นายจตุพล  อนิตะสงค -เรยีนประธานสภา สมาชิกสภา นายก อบต. หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวม 

เลขานุการสภา  ประชุมทุกทาน ผมนายจตุพล  อนิตะสงค ปลัด อบต.และเลขานุการสภา ฯขออภิปราย 

ในท่ีประชุมสภาเน่ืองจากงบประจําปที่เรานํามาใชน้ี ดวยอบต.หวยชมภูทุกหมูบาน

ประสบปญหามปีญหาภัยแลง อบต.ไดดําเนนิการจัดซื้อทอพีวีซีดวยงบภัยแลวเราจะมา

ดําเนนิการจัดซ้ือทออกีไมไดเน่ืองจากเราไดใหการชวยเหลอืภารกิจจะซ้ําซอนกัน เรา

ไดงบประมาณมากกวาเงนิจํานวนดังกลาวอีกขอใหสมาชิกพจิารณา 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-ทางสภาไดอนุมัติเงินโครงการ ป 2558กอสรางปรับปรุงอาคารหองประชุมจํานวน 

ประธานสภาฯ  66,800 บาท ยังไมไดดําเนินการ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภู เราจะดําเนนิการสรางอาคารสํานักงานใหมที่สะดวกสบายรองรับการใหบริการ

ประชาชนแลวผมพิจารณาแลววาเราไมนานําเงินสวนนัน้ 
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นายโชคทว ีมณีศรีรักษ  -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   ขอใหเพื่อนสมาชิกแตละหมูบานใหความสําคัญกับสวนรวมเพราะทาง อบต.ตอง 

   ตัง้งบประมาณสวนน้ีไวสําหรับการชวยเหลอืดานภัยแลงทาง อบต.ก็ไดสนับสนุน 

   การจดัซ้ือทอนํ้าพีวีซีแลว  

นายอาเพยีว เยสอกู -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

รองนายก  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายอาเพียว  เยสอกู รองนายก อบต. ผมก็เขาใจวางงบที่ 

   โอนมาเปนงบประโครงการประจําป ทางผูบริหารก็เห็นสมควรท่ีอนุมัตเิงินสวนที่เหลอื 

   เพราะเราไดดําเนนิการชวยเหลอืและบรรเทาใหแลว การชวยเหลอืของหมูบานแตละ 

   หมูบานเราใหความสําคัญแตละหมูบานเทาเทียมกัน ดวยปนี้เกิดภัยแลงเราก็ไดใหการ 

   ชวยเหลอืปญหาความเรงดวนผูบริหารใหการพิจารณาชวยเหลอื 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-การที่แตละหมูบานเกดิภัยแลงทุกตําบลและทุกพื้นท่ี ผูวาราชการประกาศสามารถ 

ประธานสภาฯ การใชเงนิสํารองจายไดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจํานวน 3 รายการเพ่ือใหเปน 

 อบต. ดวย อบต.หวยชมภูจะมีโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.แหงใหม เพ่ือ
รองรับการทํางานตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ ที่เพ่ิมข้ึน และเพ่ือปรับปรุงการทํางาน
บริการประชาชน และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบริการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จุดกอสรางมีเสาไฟเดิมตั้งอยูแลว และมีแนวสายไฟ
พาดสาย ทําใหไมสามาระดําเนินการกอสรางได จําเปนตองยายเสาไฟฟาและขยายเขต
แนวเสาใหม โดยไดประสานขอความอนุเคราะหใหการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอําเภอ
แมลาว มาสํารวจและประเมินราคาคาใชจาย ในการร้ือถอนเสาไฟฟาเดิม เพ่ือทําการ
ขยายเขตแนวไฟฟา   การรื้อถอนทรัพยสินดงักลาว ทําใหจะตองมีการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ เชนสายไฟ และเสาไฟฟาแทนเสาเดิม  การไฟฟาดําเนินการจัดการ้ือถอนและ
ติดตั้งขยายแนวเขตไฟฟาใหใหมทั้งหมด 
โครงการตอเติมและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค 

   หมูท่ี 1 เนื่องจากสถานที่เกาคอนขางคับแคบ และประชาชนเพ่ิมมากขึ้นทําใหไมสะดวก 

   ในการประชุมแตละครัง้และการจัดกจิกรรมแตละครัง้ ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน 

   จํานวน 3 รายการ ดวยครับ 

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      19   เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        1    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

-ขาด               จํานวน        1     เสยีง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.00 น.          

เริ่มประชุมภาคบายเวลา 13.00 น.   

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา ระเบียบวาระที่ 4.4ขออนุมัตใิชจายเงินสะสม จํานวน 5 โครงการ 

ประธานสภาฯ   4.4.1. โครงการกอสรางอาคารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก บานผาลั้ง ม.4  

      จํานวนเงิน 2,291,567 บาท 
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    4.4.2. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานกกนอย ม.5 



       จํานวนเงิน 2,292,615 บาท  

      4.4.3. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแกงหลวงใน ม.8 

      จํานวนเงิน 2,282,481 บาท 

     4.4.4. โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เสนทางหลักทางขึ้น 

       หมูบาน หมูที่ 2 บานแมมอญ จํานวนเงิน 1,574,000 บาท 

     4.4.5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก เสนทางหลักทางขึ้น 

      หมูบาน หมูที่ 2 บานแมมอญ จํานวนเงิน 755,000 บาท 

   ขอเชิญทานนายกประสิทธิ์  แซหมี่  ไดอภิปรายเหตุผลในการขออนุมัตใิชจายเงินสะสม  

   ในการโอนเงินจํานวน 5 รายการตอท่ีประชุมดวยครับ 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

หวยชมภูดวยการพัฒนาดานการศกึษาถือวาเปนการพัฒนาท่ีดีการขอนุมัติจายขาดเงิน 

สะสมดังกลาวถือวาเปนโครงการท่ีเราใหความสําคัญ  

โครงการกอสรางศูนยเด็กเล็ก บาน ผาลัง้หมูที่ 4 ดวยศนูยเด็กเล็กบานผาล้ังเดิม

แคบไมมีการจัดแบงพื้นท่ีในการเรยีนการสอน ไมเหมาะสมกับการจัดการเรยีนการ

สอนใหมมีาตรฐาน ซึ่งไดของบประมาณตอกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินเพื่อ

กอสรางอาคารเรยีนหลังใหมและไดรับจัดสรรงบประมาณ 1,983,000 บาท ทาง อบต.

ไดจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเตมิพ.ศ. 2553 โดยวิธีประมูลดวยวิธี

อเีลคทรอนกิส (E-Auctiion)  เมื่อวันที่ 12  ก.พ. 2559  แลวปรากฏวามีผูประกอบการ

ยื่นซองเสนอาคา โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 4 ตอมาจงึไดทํา

การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธกีาร ประกวดราคาในวันท่ี 22 มี.ค.59 ปรากฏวาไมม ีผูมายื่น

ซองเสนอราคาจงึไดขออนุมัตจัิดจางโดยวิธพีเิศษตอนายกอําเภอ ไดรับอนุมัต ิวันที่ 28 

ม.ีค.59 และไดประสานไปยังผูรับจางแลวปรากฏวาผูรับจางไมมใีครมายนีซองและทํา

สัญญาภายในกําหนด คือวันที่ 31 ม.ีค.59 ซ่ึงตองสงคืนใหแกกรมสงเสรมิหลังจากที่

ไมไดคูสัญญาทันที ประกอบกับไดทําการือ้ถอนอาคารเรยีนพรอมปรับเกรดไป

เรยีบรอย และไดขอใชอาคารเรยีนของโรงเรียนบานผาลั้ง สังกัด สพฐ.เขต 1 เชียงราย 

ตัง้แตเดอืน ก.พ.59  ซ่ึงไมสามารถที่จะใชอาคารเรียนดังกลาว เพราะทางโรงเรยีนยงัมี

ความจําเปนตองใชอาคารเรยีนดังกลาว  จงึมีความจําเปนอยางยิ่งจะตองมีอาคาร

เรยีน และปลอดภัยสําหรับเด็ก  จงึจําเปนตองขอจายขาดเงินสะสมเพ่ือกอสรางอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลัง้                                                                                                                             

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอยหมูที่ 5 อาคารเดิมโครงสราง

ไดผพุังจากการที่ปลวกมอดกันกนิไม ทําใหตองใชไมคํ้ายันไวไมใหโครงสรางหลังคา

หลนลงมาทับเด็กเล็กได ไดของบประมาณตอกรมสงเสริม เพ่ือกอสรางอาคารเรยีน

หลังใหมและไดรับจัดสรรงบประมาณ 1,983,000 บาท อบต.ไดจัดซ้ือจัดจาง ตาม 
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ระเบียบพัสดุ  ปรากฏวาไมมีผูประกอบการมายื่นซองเสนอราคา  และไดขออนุมัติจาก

นายอําเภอโดยวิธีพเิศษ ยังไมมผีูรับจาง วันท่ี 31 มี.ค. 59 ซ่ึงตองสงเงินคืนใหแกกรม

สงเสริมหลังจากท่ีไมไดคูสัญญา แตมีความจําเปนอยางอื่นท่ีจะตองมอีาคารเรยีนท่ี

ปลอดภัยสําหรับเด็ก หากปลอยท้ิงไวนายจะเปนอันตรายถึงชีวิตตอเด็กซ่ึงใชเวลาเรียน 

อยูในอาคารเรียน และอบต.ไมไดตัง้งบประมาณเพื่อการนี้ไวและไมสามารถโอนเงิน

งบประมาณรายไดเพราะงบประมาณมากประกอบกับงบประมาณรายจายประจําป

หลายแผนงานยังมีความจําเปนตองใชจายอยู จงึจําเปนตองขอจายเงินสะสมเพ่ือ

กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอย 

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอยหมูท่ี 8  อาคารศูนยเด็กเล็ก

บานแกงหลวงใน เดมิโครงสรางทัง้หลังเปนไมไผมุงหญาคา ไดลมจากเหตุวาตภัย เปน

เหตุทําใหอาคารเรยีนดังกลาว ไดรับความเสยีหายไมสามารถแกไขซอมแซมให

ปลอดภัยไดดังเดมิเพราะไมไผดานในจะกลวง พอลมจะแตกทําใหเหล็กที่ตอกไวไม

สามารถยดึได อาคารจะไมม่ันคง จะเปนอันตรายสําหรับเด็กที่ตองเรยีนอยูในอาคาร

เกือบท้ังวัน  จงึมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมอีาคารเรียนท่ีปลอดภัยสําหรับเด็กหาก

ปลอยทิ้งไวนานจะเปนอันตรายถึงชีวิตตอเด็กซ่ึงใชเวลาเรยีนอยูในอาคารเรยีนมากกวา

นอกหองเรยีนทําใหมโีอกาสมากท่ีจะเกิดอันตรายถึงชีวติได และ อบต.หวยชมภูไมได

ตัง้งบประมาณเพ่ือการนี้ไวและไมสามารถโอนเงนิงบประมาณรายจายไดเพราะใช

งบประมาณมากประกอบกับงบประมาณรายจายประจําปปลายแผนงานยังมีความ

จําเปนตองใชจายอยู จงึจําเปนตองขอจายขาดเงินสะสมเพื่อกอสรางอาคารศนูยพัฒนา

เด็กเล็กบานแกงหลวงใน  

โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก และโครงการกอสรางถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็ก เสนทางหลักขึ้นบานแมมอญ  ดวย อบต.ไดรับหนังสือจากหมูท่ี 2 เร่ือง

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาความเดอืดรอนอยางเรงดวนเพื่อ

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เนื่องจากประชาชนไดรับความเดอืดรอนในการ

ดําเนนิชีวิตและการสัญจรไปมาอยางมาก และการติดตอราชการ เพราะสภาพพ้ืนท่ี

ลําบาก ถนนแคบ เปนหลุม  เปนบอ ลื่น เปนทางข้ึนเขาสูงชัน บางจุดยังเปนถนนดิน

เดมิท่ีลื่นมาก มีอุบัตเิหตุบอยครัง้ ทําใหรถตดิเปนทางยาว และไมมีถนนเสนทางอื่นท่ี

ตดิตอออกไปนอกหมูบานได  เนื่องจากเปนถนนสายหลัก ในหมูบานเปนแหลงปลูก

กาแฟซ่ึงตองขนถายผลผลติทางการเกษตร  เปนเสนทางสูแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาต ิ มีอุบัตเิหตุเปนอันตราย ขอทางสภาพจิารณาเพื่อดําเนนิการ ขออนุมัตใิช

จายเงนิสะสม เพ่ือใหชาวบานไดรับความสะดวก ปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน   

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-การขออนุมัติใชจายเงินสะสมทานสมาชกิทานใดมขีออภิปรายหรอืไมเชิญครับ 

ประธานสภา 

นายสิทธิชัย  แสนพอ -เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจํานวน 3 หมูบานบานผาลัง้ บานกกนอยและ 
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   บานแกงหลวงในถือวาสําคัญในการพัฒนา สําหรับหมูท่ี 4 และหมูที่ 5 ไมมีผูรบัจาง 

   ทําใหโครงการดังกลาวตกไปสถานที่กอสรางหมู 4 ไดทําการร้ือถอนอาคารดังกลาว 

   ทําใหเด็กไมมีท่ีเรยีนไดรับความเดอืนรอน ท้ังเด็กละผูปกครอง อยากใหทานสมาชิก 

   ชวยพิจารณาใหความสําคัญดวย 

นายอาเวย  ฮาเยกุ -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 7  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายอาเวย  ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่ 7  บานปางขอน  

   เพื่อเปนการชวยเหลอืประชาชนเพราะศูนยเด็กเล็กเกาไดรื้อถอนทําใหเด็กไมมีท่ีเรียน 

หนังสอื ชาวบานเดือดรอน ผมอยากทราบวาการขยายระยะเวลาจายขาดเงินสะสม  

เนื่องจากโครงการดังกลาวไดประกาศไปแลวครัง้หนึ่ง สามารถดําเนินการไดหรอืไม 

นายเจษฎา เบเชกู -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   ขออนุมัตใิชเงินจายขาดเงนิสะสมโครงการกอสรางขยายถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

   เสนทางหลักทางขึ้นหมูบานแมมอญและโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

   เสนทางหลักทางขึ้นบานแมมอญ เหตุผลเพราะถนนสายดังกลาว การสัญจรไปมาคอน 

ขางท่ีลําบาก ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา บางทมีีรถบรรทุกขับสวนกันคับ

แคบอาจเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาขอใหเพื่อนสมาชิกชวยพิจารณาดวยครับ 

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

หัวหนากองการคลัง ประชุมทุกทาน ผมนายสงกรานต  กันทะจิตร  ตําแหนงหัวหนากองการคลัง ขอชี้แจง 

เรื่องการจายขาดเงนิสะสม ตามหนังสอืที่ผมแจกเอกสารประกอบการประชุม หนังสอื 

กระทรวงมหาดไทย ความเรงดวนดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว.1438 ลงวันท่ี 10 มนีาคม  

2559 เร่ืองหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมของ อปท. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาวา

อปท. มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการจัดบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงปจจุบัน อปท.หลายแหงมเีงินสะสมที่ไดสํารองเปนรายจายท่ี

จําเปนไวแลวเพยีงพอท่ีจะนําไปใชจายเพ่ือแกไขปญหาความเดอืดรอนใหแกประชาชน

ตามอํานาจหนาท่ีและสนับสนุนการดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลโดยไมกระทบ

ตอเสถยีรภาพทางการคลังในระยะยาว  เพื่อใหการใชจายเงินสะสมเปนไปอยาง

เหมาะสม มีประสิทธภิาพ สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคมปจจุบัน  

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-การขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 5 โครงการ ขอใหสมาชิกพจิารณาตาม หัวขอ 

ประธานสภาฯ  4.4.1. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานผาล้ัง ม.4  

 จํานวนเงิน 2,291,567 บาท 

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      18   เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสยีง 

   4.4.2. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานกกนอย ม.5 

     จํานวนเงิน 2,292,615 บาท 
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มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      18   เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสียง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสยีง 

   4.4.3. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแกงหลวงใน ม.8 

    จํานวนเงิน 2,282,481 บาท 

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      18   เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสยีง 

    4.4.4. โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เสนทางหลักทางขึ้น 

     หมูบาน หมูที่ 2 บานแมมอญ จํานวนเงิน 1,574,000 บาท  

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      18   เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสยีง 

    4.4.5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก เสนทางหลักทางขึ้น 

    หมูบาน หมูที่ 2 บานแมมอญ จํานวนเงิน 755,000 บาท 

มตทิี่ประชุม  -เห็นชอบ               จํานวน      18   เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        1    เสียง   

   -ขาด               จํานวน        1     เสียง 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-เร่ืองอื่นๆ  ขอเชิญทานสมาชิกแตละหมูบาน ตัง้แตหมูที่ 1 - 11  

ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมูที่ 1  -ไมมี 

นายเจษฎา เบเชกู -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

ขอขอบคุณ ทานประธานสภา ส.อบต.ทุกทานท่ีพจิารณาเห็นความจําเปนและสําคัญ

โครงการใหหมูท่ี 2 ผมในนามตัวแทนของหมู 2  ขอบคุณ ณ ที่นี้ 

นายโชคทว ีมณีศรีรักษ  -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   ขอบคุณท่ีชวยปรับเกรดถนนเสนนํ้าตกขุนกรณ  ทําใหการสัญจรไปมาสะดวก  

   และขอฝากเรื่องการลาของนายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพพิัฒน ส.อบต.หมูที่ 6 เนื่องจาก 

   ทราบวาตอนนี้ไมไดอยูในพ้ืนท่ีตําบลหวยชมภูประสานทางผูนํา ขอฝากดวยครับ 

 

 

 

16 



นายอายะ  แลเซอ -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 3  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายอายะ  แลเซอ ส.อบต.หมูท่ี 3 บานหวยแมเล่ียม  

   เรื่องหองประชุมหมูที่ 3 ไมทราบวาประกาศหรอืวามีผูมาซ้ือซองหรือยัง  พื้นท่ีกอสราง 

   ตองปรับเกรด ใหทาง อบต. ปรับเกรดใหไดหรอืไม  

นายสิทธิชัย  แสนพอ -เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   1.เรื่อง โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตม.4 ขอทางผูบรหิารและผูรับผดิชอบ 

   เขาไปดูจุดกอสรางเห็นผูรับเหมาไดนําหิน ทราย และวัสดุเขาไปในพื้นที่ และทราบ 

   ขาววาทรายท่ีนํามาใชนั้นไมสะอาดเอาทรายจากลําน้ํากกและลําน้ําหวยแมเลี่ยม  

   ทรายมีสวนผสมของดินเยอะ ขอใหเขาไปดูหนางานดวยครับ 

   2. ขอขอบคุณ เพื่อนสมาชกิสภาทุกทานที่พิจารณาโครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็ก 

   เล็กและเห็นความสําคัญของการศึกษา และเด็ก 

   3.เรื่องการจายขาดเงินสะสม ฝากทมีงานบรหิาร หัวหนาสวน เร่ืองงบจายขาดเงนิ 

   สะสม เน่ืองจากโครงสรางพ้ืนฐาน ถนน คสล.บานเรายังตองการพัฒนา นาจะทําถนน 

   เชื่อมตอถนนสายหลักของหมูบาน และตําบลดอยฮาง เพราะถาทําถนนเชื่อมกันแลว 

   จะทําใหการเดนิทางการสัญจรไปมาสะดวก ฝากทีมผูบริหารพิจารณาดวยครับ 

ส.อบต.หมูที่ 5  -ไมมี 

นายวันชัย ลิ้วตระกูล  -เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 6  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายวันชัย  ล้ิวตระกูล ส.อบต.หมูที่ 6 บานหวยชมภู 

   เรื่องการจายขาดเงนิสะสม หมูที่ 6 จํานวนเงิน 1,100,000 บาท ชาวบานตองการ 

   แบงเปน 2 จุด และสามารถนําเงนิประจําปที่จัดซ้ือทอพีวีซี มารวมกันไดหรอืไม  

ส.อบต.หมูที่ 7  -ไมมี 

ส.อบต.หมูที่ 8  -ไมมี 

ส.อบต.หมูที่ 9  -ไมมี 

นายวศิิษฐ  สุดพิรส  -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   ท่ีใหการสนับสนุนที่ขุดบอขยะใหกับหมูที่ 10 บานจะคือ  และโครงการจัดซ้ือทอ 

   พีวีซใีนการบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาภัยแลง  ในสวนโครงการประจําป 2558 

บานไอมู ฝากสอบถามมาโครงการดังกลาวประกาศหรอืยังขัน้ตอนถึงไหนแลว เพราะ

การเดินทางยิ่งชวงหนาฝนการเดนิทางคอนขางที่จะลําบาก รถยนตติดโซยังเดินทาง

ลําบาก ฝากทางผูบรหิาร  

ส.อบต.หมูที่ 11   -ไมมี 

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-ขอเรยีนเชิญทานนายก ตอบขอซักถามดวยครับ 

ประธานสภาฯ 
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 นายประสิทธิ์  แซหมี่ -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

   หวยชมภู 

   -หมูท่ี 6 ไมสามารถนํางบประมาณดังกลาวมารวมกันได ถาจะนํามารวมกันตองทํา 

   โครงการมาเขาที่ประชุมสภาเพ่ือเปลี่ยนแปลงขออนุมัติ ตอสภา  

   -หมูท่ี 10 มีผูรับจางแลว ขอบัญญัติปงบประมาณ 59  

   -หมูท่ี 7 เรื่องรางระบายน้ํา ไมมีผูรับจางทํา  

นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล-เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

รองนายก  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายพรชัย ประเสริฐสุขกุล รองนายก อบต.  งาน อบต. 

   จากท่ีรับฟงมามแีตงานหลักมแีนวทางการพัฒนาเพ่ือนสมาชิกมีหัวใจนักพัฒนา 

   ผมอยากใหเห็นเรื่องการใชชวีติวิถชีวีติ วัฒนธรรม คณะผูบรหิารคุยกันวาเราจะจัด 

   งานวัฒนธรรมชนเผา รวมชาติพันธุ สงเสริมการทองเที่ยว สนองนโยบายรัฐบาล 

   เพราะ อบต.เรา มแีหลงทองเที่ยว มีการละเลน มีวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ ไมแยกวา 

   เผาไหน  มีการกําหนดวัน แนวทางการอนุรักษ การแสดงสนิคา การแตงกายชนเผา 

   การแปรรูปสนิคาพัฒนาตําบลของเรา  งบประมาณเราก็ดําเนนิการเองหรือถาไมพอ 

   ก็ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน เชน ทองเท่ียวจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ใหแตละ 

   ชนเผาทําโครงการนําเสนอ เปนการสนองนโยบายรัฐบาล การประชุมคร้ังนี้ฝากไวกอน 

   การประชุมคร้ังตอไปจะเอาเขาวาระการประชุมเพื่อกําหนดขอบขายงานและวันทีจะจัด 

   งานใหเหมาะสมขอฝากเพ่ือนสมาชกิทุกทานดวย 

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา-ฝากเรื่องเอกสารเขาประชุมดวยครัง้ตอไปขอใหเอกสารพรอมเพ่ือจะไดพิจารณา 

ประธานสภา   และไดดําเนินการประชุมไดสะดวก 

นายอาเพยีว เยสอกู -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

รองนายก  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายอาเพียว  เยสอกู รองนายก อบต.ดวยรับแจงจากผูจัดการ 

   การไฟฟาเร่ืองขอความขอความรวมมือบานใชไฟฟา 3-7-8-11 ดําเนินการตัดไม 

   ไผท่ีหอยตามเสาไฟเนื่องจากชวงนี้กระแสไฟฟาดับบอย ประกอบกับ ตนไผไมคอย 

   รกไมเปนการชวยกันท้ังสองฝาย ขอความรวมมอืหมูบานละ 15 คน ในวันเสารท่ี 

   4 มิถุนายน 2559 เราใชประโยชนรวมกันขอความรวมมือดวย 

   -อบต.นาจะมีรถดูส่ิงปฏิกูล(รกดูสวม) เนื่องจากบนดอยมีปญหาเรื่องสิ่งปฏิกูลเพราะ 

   บางบานอาศัยชวงหนาฝนบอยสิ่งปฏิกูลลงไป นาจะมีการจดัการในเรื่องนี้แจงในสวน 

   ท่ีรับผดิชอบเราจะมวีธิีการดําเนนิอยางไรไดบางเพ่ืออํานวยความสะดวก ฝากเพ่ือน 

   สมาชิกดวยครับ 

สบิตรีพิทยา  สนิธุปญญา- การประชุมในวันนี้ทางสมาชกิไดพิจารณาหลายเร่ือง ผานการพิจารณาแลว

ประธานสภา1ฯ        ในสวนท่ีดําเนนิการใหรีบดําเนนิการใหเรียบรอยก็ไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกฝาย 

   การทํางานเปนทีมงาน ผมขอบคุณ มาก ถาไมมขีอซักถาม ผมขอปดการประชุมในวันนี้ 
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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   

 


