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รายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู 

 สมัยสามัญ  สมัยที่   3 ครั้งที่ 1   ประจําป พ.ศ. 2559  

วนั พฤหัสบด ี   ที่  25    สิงหาคม    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 ลากิจ 

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

7 นายสทิธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมูที่ 4   บานผาลัง้ 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 นายพลาวัสถ  ล้ิววัฒนาพพัิฒน ส.อบต.หมูที่  6  บานหวยชมภู ขาด 

12 นายวันชัย      ล่ิวตระกูล ส.อบต.หมูที่  6  บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 

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

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

15 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมูที่  8  บานหวยแกว ขาด 

16 นายสมเดช    จะซา ส.อบต.หมูที่  8 บานหวยแกว ขาด 

17 นายเรอืงรอง  จะโจ ส.อบต.หมูที่  9  บานแมสลัก ลากิจ 

18 สบิตรี พทิยา   สินธุปญญา ประธานสภา อบต.หวยชมภู พิทยา      สนิธุปญญา 

19 นายวิศิษฐ      สุดพิรส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคือ ลากิจ 

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

21 นายอัสน ี      จะสอื ส.อบต.หมูที่ 11  บานรมเย็น ขาด 

22 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.หวยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 

23 นายจตุพล  อนิตะสงค เลชานุการสภา อบต. จตุพล    อนิตะสงค 

สรุป มาประชุม            15       คน 

 ลากิจ       3    คน 

 ลาปวย       -   คน  

 ขาด      4    คน 

  รวม    22    คน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

  เมื่อเวลา 10.00 น.  นายจตุพล อนิตะสงค   เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู เมื่อครบองคประชุมแลว โดยมีประธานสภาฯ   

รองประธานสภา ฯ   สมาชิกจํานวน    15  คน  นายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพิพัฒน  ส.อบต.หมูท่ี 6  ขาดการ

ประชุมครบ 3 ครั้ง นายจะที แสนหลง ส.อบต.หมูที่ 8 ,นายสมเดช  จะซา ส.อบต.หมูท่ี 8 ,นายอัสนี จะสือ  ส.

อบต.หมูท่ี 11 ขาดรวม  4 คน และ นายอายะ แลเซอ ส.อบต.หมูท่ี 3 ,นายวิศษิฐ      สุดพริส ส.อบต.หมูที่ 10 

ลากิจ และนายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมูท่ี 9   รวมลากิจ จํานวน 3  คน  จงึเชิญสมาชิกสภาองคการบรหิาร

สวนตําบลผูบรหิารและผูเขารวมประชุม เขาหองประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งที่  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  2   ประจําป 2559 

 -สมาชกิมาประชุม จํานวน  16   คน  ขาดการ ประชุม 4  คน  ลากิจ 3   คน    

(นายพลาวัสถ  ลิ้ววัฒนาพิพัฒน ส.อบต.หมูที่ 6  ขาดการประชุม  ตดิตอกัน 3 คร้ัง   

ขอกําชับทานสมาชกิทุกทานเขารวมประชุมดวย หากมีเหตุที่สําคัญจรงิ สามารถลาได 

แตถาไมจําเปนไมตองเขยีนใบลาแทนกันนะครับ  

เรื่องท่ีประชุมทราบ 

-ไมมี- 

ระเบยีบวาระท่ี 2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุม สภาวิสมัยสามัญที่ 1   

ประจําป 2559   วันท่ี 11  สงิหาคม  2559  

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา- เม่ือท่ีประชุมไมมีการเสนอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเตมิอกี ผมจงึอาศัยระเบียบ  

ประธานสภาฯ  กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 74 ขอมติท่ี

ประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู วาเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุม

หรอืไม ถาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอใหทานสมาชิก สภาองคการบริหาร

สวนตําบลหวยชมภู ยกมอืข้ึน รับรองรายงานการประชุม สภาวิสมัยสามัญที่ 1   

ประจําป 2559   วันท่ี 11  สงิหาคม  2559  

มตทิี่ประชุม  -รับรอง               จํานวน      13    เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน      2    เสยีง  

   -ลากิจ        จํานวน      3     เสยีง   

   -ขาด        จํานวน   4    เสยีง      

ระเบยีบวาระท่ี 3 เร่ืองกระทูถาม (ถาม)ี 

   -ไมมี-  
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ระเบยีบวาระท่ี 4 เร่ืองที่เสนอใหม 

4.1 การพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 

สิบตรีพทิยา สนิธุปญญา -ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงขอระเบียบกฎหมายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ประธานสภาฯ   

นายจตุพล  อนิตะสงค -เรียนทานประธานสภาฯ สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบล และผูเขารวม 

เลขานุการสภาฯ       ประชุมทุกทาน ผมนายจตุพล  อนิตะสงค เลขานุการสภา ฯ   

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข

เพิ่มเตมิถงึฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 

มาตรา 46 (2) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและใหความ

เห็นชอบรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

มาตรา 87 บัญญัตไิวโดยมสีาระสําคัญดังนี้  

- งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติ

องคการบรหิารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตาม

ระเบียบและวิธกีารที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

- เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปแลว ใหเสนอนายอําเภอเพ่ือขออนุมัติ และใหนายอําเภอพิจารณาให

แลวเสรจ็ภายในสบิหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติดังกลาว 

- ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สภาองคการบริหาร

สวนตําบลตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินัน้ 

- ในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ

จํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญัตติไดในทางลดหรือตัดทอนรายจาย ซ่ึงมิไดเปน

รายจายที่เปนเงนิสงใชตนเงินกู ดอกเบี้ยเงินกู หรือเงนิท่ีกําหนดใหจายตามกฎหมาย 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 43 กําหนดวา รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 

(1) หลักการของรางขอบัญญัติ 

(2) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 

การเสนอรางขอบัญญัตใิหเปนไปตามแบบทายระเบยีบนี้ 

ขอ 44 วรรคทาย การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความใน

หมวด 4 วาดวยงบประมาณ 

สิบตรีพทิยา สนิธุปญญา- ขอเชิญนายก อบต.หวยชมภู เสนอรางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล เรื่อง  

ประธานสภาฯ        งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 ตอสภา อบต.ครับ 
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นายประสิทธิ์ แซหม่ี - เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล และผูเขารวม 

นายก อบต.  ประชุมทุกทาน  

กระผมนายประสิทธิ์ แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู ตามเอกสาร

รางขอบัญญัติงบประมาณฯพรอมเอกสารประมาณการคาใชจายโครงการกอสราง

ท้ังหมด (ปร.4 ปร.5) ที่แนบมาพรอมระเบียบวาระการประชุมในคร้ังนี้ครับ 

ตอไปกระผม ขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ

คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 24 สงิหาคม พ.ศ.

2559 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมสีถานะการเงนิ ดังนี้ 

   1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จํานวน 72,152,912.45 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 27,581,755.30 บาท 

   1.1.3 เงนิทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,402,891.24 บาท 

  1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยงัไมไดเบกิจาย จํานวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนีผู้กพัน จํานวน 20 โครงการ รวม 

8,088,334.10 บาท 

 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 

 (1) รายรับจริง จํานวน 35,799,656.15 บาท ประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร จํานวน 41,607.00 บาท 

  หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 323,810.58 บาท 

  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ จํานวน 322,079.60 บาท 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

จํานวน 0.00 บาท 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 169,773.00 บาท 

  หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,615,377.97 บาท 

  หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,327,008.00 บาท 
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           (2) เงนิอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 10,259,849.00 บาท 

 (3) รายจายจริง จํานวน 23,013,379.38 บาท ประกอบดวย 

  งบกลาง จํานวน 2,210,363.00 บาท 

  งบบุคลากร จํานวน 7,659,331.87 บาท 

  งบดําเนนิงาน จํานวน 7,697,603.60 บาท 

  งบลงทุน จํานวน 1,552,697.91 บาท 

  งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท 

  งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,893,383.00 บาท 

 (4) รายจายท่ีจายจากเงนิอุดหนุนท่ีรฐับาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 

9,281,050.00 บาท 

 (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 633,513.75 บาท 

 (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 

2. ในปงบประมาณ 2560  

ผูบริหาร อบต.หวยชมภู ประมาณการรายรับไวที่ 45,234,000 บาท และประมาณการ

รายจายไวจํานวน 45,234,000 บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อใหมีขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐  

เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒  

มาตรา ๘๗ บัญญัตใิห งบประมาณรายจายประจําปขององคการบรหิารสวนตําบลให

จัดทําเปนขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการ

บรหิารสวนตําบลตามระเบียบและวธิกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๔๖ บัญญัตใิห สภาองคการบรหิารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาใหความ

เห็นชอบรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป  

 

 

 

 

 



5 

หลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารท่ัวไป 12,312,120 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 326,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศกึษา 14,819,910 

    แผนงานสาธารณสุข 215,000 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 9,801,000 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 215,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 36,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

    แผนงานการเกษตร 85,000 

ดานการดําเนินงานอื่น  

    แผนงานงบกลาง 7,323,970 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 45,234,000 

  สุดทายนี้ ขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 45,234,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารรางงบประมาณที่ประธานสภาฯ ไดนําสงให

ทุกทานแลว (นายก อบต.รวมกับ ปลัด อบต.จะไดอธบิายขอบัญญัตงิบประมาณเปนรายขอตอสมาชิกสภาฯ) 
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สิบตรีพทิยา สนิธุปญญา-ทานนายกองคการบรหิารสวนตําบลก็ไดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ 

เลขานุการสภาฯ รายจายประจําป 2560 ตอท่ีประชุมเรียบรอยแลว  ลําดับตอไปขอเรียนเชญิเลขานุการ

สภาฯ อธบิายขอระเบยีบกฎหมาย 
 

นายจตุพล อินตะสงค-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 

เลขานุการสภา  2547 แกไขเพิ่มเตมิถงึฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 47 กําหนดวา ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติ

กอนท่ีสมาชกิสภาทองถิ่นไดอภปิรายในเรื่องน้ันพอสมควรแลว 

ขอ 62 เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติขอใหปด

อภิปรายเพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม ตองมี

สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินที่อยูในท่ี

ประชุม  
 

สิบตรีพทิยา สนิธุปญญา-สมาชกิสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปราย ขอเรียนเชญิยกมือ  

     เมื่อไมมีผูใดจะอภิปราย ลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ    

      รายจายประจําปงบประมาณ 2560 หรอืไม   

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรบัหลักการแหงรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560  เวลา 11.00  น.  

-รับหลักการ         จํานวน      14  เสียง  

-ไมรับหลักการ     จํานวน       -    เสยีง  

- งดออกเสยีง       จํานวน      1    เสียง  

   -ลากิจ        จํานวน      3     เสยีง       

-ขาด        จํานวน   4    เสยีง 

ประธานสภาฯ ขอมติตอท่ีประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

หวยชภู เร่ือง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 หรือไม ผูใดเห็นชอบ

ใหรับหลักการ ขอเชิญยกมอื 

ท่ีประชุม มมีติรับรอง  14  เสยีง 

 (มีมติรบัหลักการ เวลา 11.00 น.) 

ประธานสภาฯ สรุปไดวาคะแนนเสยีงขางมากครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

สิบตรีพทิยา สนิธุปญญา- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

ประธานสภาฯ 
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นายจตุพล อินตะสงค-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.  

เลขานุการสภา  2547 แกไขเพิ่มเตมิถงึฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 45 วรรคทาย ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 

และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัตงิบประมาณนัน้ 

ขอ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอย

กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตามขอ 105 (3) ถือเปนคณะกรรมการสามัญ

ตามขอ 103 (1) จึงประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม

เกนิเจ็ดคน 

ขอ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอชื่อ ใน

กรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสอง

คน 

ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปน

หนาที่ของเลขานุการสภาทองถ่ิน 

ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก

กรรมการสภาทองถิ่นคณะนัน้ๆ 

ขอ 115 คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ใหแจงใหผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนาไมนอยกวา

ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 
 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายแลวนั้น บัดน้ีจะเปนการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

2560 ซ่ึงประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกนิเจด็คน 

ขอมตท่ีิประชุมวาจะใหมีคณะกรรมการแปรญัตตจิํานวนกี่คน 

สิบตรพีิทยา สินธุปญญา- สําหรับกระบวนการตอไป คือใหทานสมาชิกสภาฯเสนอวาควรมีคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ   แปรญัตตจิํานวนเทาใด ขอเชิญเสนอ จํานวน 3 คนหรอืมากกวา 3 คน  ขอมตท่ีิประชุม 

มตทิี่ประชุม  เห็นสมควรมีแค 3 คน  

-เห็นดวย         จาํนวน  14    เสยีง  

-ไมเห็นดวย           จํานวน      -     เสยีง   

          - งดออกเสียง        จํานวน     1      เสยีง  

   -ลากิจ        จํานวน     3    เสยีง   

                               -ขาด        จํานวน     4    เสยีง  

- เมื่อท่ีประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู ไดมีมตเิห็นชอบใหมี  

คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ทาน และเปนคณะกรรมการสามัญ ตอไปเปนการ

เสนอชื่อบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการแปรญัตติ รางงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผมจงึขอใหทานสมาชิกสภาฯ นาเสนอได พรอมกับผูรับรอง 
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อยางนอย ๒ ทาน โดยจะใหเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เริ่มจาก คณะกรรมการ

แปรญัตต ิคนท่ี ๑  

นายชูวิทย แซลี  - ขอเสนอวาคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําป  

ส.อบต.หมู 1  2560  นายอาเวย ฮาเยกุ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  

รับรอง   1. นายโชคทวี   ศรรีักษ   สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 

2. นายอาแซ    เยชอกู สมาชกิสภาฯ หมูท่ี 3  

สิบตรพีิทยา สินธุปญญา-มสีมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรใหเปน  

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อกีหรอืไม  

ท่ีประชุม ไมมี  

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา- เม่ือท่ีประชุมไมมีการเสนอชื่อเพิ่ม ผมจงึถอืวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ   นายอาเวย ฮาเยกุ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นายโชคทวี มณีศรีรักษ - ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตต ิรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

ส.อบต.หมู 2    2560  นายอาแซ เยซอกู เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  

ผูรับรอง   1 . นายสทิธิชัย แสนพอ  สมาชกิสภาฯ หมูท่ี 4  

2. นายชูวทิย แซลี  สมาชกิสภาฯ หมูท่ี 1  

สิบตรพีิทยา สินธุปญญา-มสีมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรใหเปน  

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อกีหรือไม  

ท่ีประชุม   -ไมมี  

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา- เม่ือท่ีประชุมไมมีการเสนอชื่อเพิ่ม ผมจงึถอืวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ   นายอาแซ เยซอกู เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

นายวันชัย ล่ิวตระกูล -ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

ส.อบต.หมู 6    2560 นายพรพจน แซเติ๋น เปนคณะกรรมการแปรญัตตคินท่ี 3 

ผูรับรอง   1 . นายวุฒิชัย  เนติวุฒิ  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 10 

2. นายสิทธิชัย แสนพอ  สมาชกิสภาฯ หมูท่ี 4 

สิบตรพีิทยา สินธุปญญา-มสีมาชิกสภาฯทานใดประสงคท่ีจะเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีตนเห็นควรใหเปน  

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อกีหรือไม  

ท่ีประชุม ไมมี  

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา- เม่ือท่ีประชุมไมมีการเสนอชื่อเพิ่ม ผมจงึถอืวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ  

ประธานสภาฯ   นายพรพจน  แซเติ๋น  เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 3  

สรุปคณะกรรมการแปรญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ประกอบดวย  

1. นายอาเวย  ฮาเยกุ  สมาชกิสภาฯ หมูที่ 7  

2 นายอาแซ    เยซอกู   สมาชกิสภาฯ หมูที่ 3  

3 นายพรพจน  แซเต๋ิน  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7  
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ท่ีประชุม รับทราบ 

4.3. การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ  

รายจายประจําปงบประมาณ  2560 

ประธานสภาฯ ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

แกไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 49 กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตอง

สงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินัน้ไป

ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตติอคณะกรรมการแปรญัตตดิวย 

ประธานสภาฯ  รางขอบัญญัติท่ีสภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลวนัน้ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ 

ไดรับไปแลว บัดน้ีขอเชิญท่ีประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตต ิควรกําหนดวันใด 

ระยะเวลาเทาใด และเสนอไดท่ีไหน 

นายโชคทวี มณีศรรัีกษ  -ขอเสนอใหกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตต ิวันท่ี 26 - 27 สงิหาคม 2558 

ส.อบต.หมู ตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00 น. และวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. 

รวมระยะเวลาเทากับ 24 ชั่วโมง โดยใหเสนอคําแปรญัตติไดที่ หองประชุมอบต.หวย

ชมภู 

ประธานสภาฯ ขอมตท่ีิประชุมวาเห็นชอบตามท่ี นายโชคทวี มณีศรรัีกษ ส.อบต.ม.2    เสนอหรอืไม 
 

ท่ีประชุม มีมติเหน็ชอบ 14 เสยีง ไมเหน็ชอบ – เสยีง งดออกเสยีง 1 เสยีง 

4.4. เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิ  

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

แกไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 109 กําหนดวา “การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก 

ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น” 

ขอเชญิเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันศุกร ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 

08.00 น. ณ หองทํางานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แลว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

ขอ 30 จึงหยุดพักการประชุมไวชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหาร และขอใหทุกทานเขา

ประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

พักรบัประทานอาหาร  
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.  

ระเบยีบวาระที่ 4.2  เรื่อง การพจิารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-การพิจารณาโอนเงนิงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณพ.ศ. 2559  

ประธานสภาฯ           โครงการปรับปรุงผิวจราจรและลงลูกรังบดอัดแนน ระยะทาง 28 ก.ม.  

   โครงการเสนท่ี 1 (เขตติดตอดอยฮาง –บานแสนตอ-บานกกนอย )ระยะทาง 

   18.500 ก.ม. 

   โครงการเสนท่ี 2 (บานจะคือ (สาขา) บานจะคือ –บานหวยเจริญ) ระยะทาง 9.500 

   ก.ม.  ขอเรยีนเชิญ นายก อบต.ไดอภิปรายตอที่ประชุมสภาดวยครับ  

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

   หวยชมภู  ดวยวันที่ 29 ก.ค. 2559 ผูนําหมูบาน หมูที่ 4,5,9 และหมูที่ 10 ขอความ 

   อนุเคราะหปรับเกรดพื้นผิวถนน จํานวน 21 ก.ม. ผมจงึไดไปประสานทางหนวย 

   พัฒนาการเคลื่อนท่ี 35 อําเภอเวยีงเชยีงรุง เพ่ือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรใน 

   การดําเนนิการดังกลาวเพราะทางหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 35 มีเครื่องจักรและ 

   อุปกรณ กําลังพลท่ีพรอมจะมาทํางานในดานการพัฒนาครัง้นี้ และเขาไดสงเอกสาร 

   ประมาณการราคางานปรับปรุงผวิจราจรและลงลูกรังบดอัดแนน จํานวนระยะทาง 

   28 กโิลเมตร  (ตามเอกสารแนบการประชุม)  

เสนท่ี 1 เปนจํานวนเงิน 916,633 บาท และเสนท่ี 2 520,172 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น

จํานวน  1,436,805 บาท  เปนการสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลงิ เพื่อใหการสัญจรทางบาน 

   เราไดรบัความสะดวก ทางไหนท่ีแคบก็จะเปดใหกวางหรอืทางไหนท่ีลําบากก็จะปรับให 

   ถาเราไมไดใหหนวยพัฒนาเคลื่อนท่ี 35 ทําชาวบานก็ไดรับความลําบากในการสัญจร 

   ในแตละหมูบานชวยดูแลและอํานวยความสะดวกในเรื่องที่พักอาศัยสําหรับคาอาหาร 

   เขามีเบี้ยเลี้ยงของเขาอยูแลว หากมีอะไรตดิขัดขอให ส.อบต.และผูนําชวยดูแลใหดวย 

   การโอนเงินดังกลาว ตามบัญชโีอนเงนิงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.  

   2559 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  เพื่อโอนมาตัง้รายการ  เนื่องจากมีความ 

   จําเปนจะตองปรับเกรดขยายถนนพรอมบดอดั เสนทางดอยฮาง-บานจะคอื และงบ 

   ประมาณท่ีตั้งไวมีไมเพยีงพอ เนื่องจากมีความจําเปนตองทําการปรับเกรดพรอมบดอัด 

   เสนทางดอยฮาง-บานจะคือและ อบต.หวยชมภูไมมีเครื่องจักรกลหนักที่จะทําการ 

   ดังกลาว และถนนเสนน้ีมคีวามยากลําบาก แคบ และล่ิน อยูติดลําน้ํากก จงึขอให 

   หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 35 เวยีงเชยีงรุง เขามาดําเนนิการ จงึขออนุมัตโิอนเงินดังนี้ 

1.โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและถนน  งบดําเนนิการ หมวดคา 

วัสดุ  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งบประมาณกอนโอน 1,935,452 บาท 

จํานวนเงิน 1,500,000 บาท  งบประมาณหลังโอน 435,452 บาท  

โอนเพิ่ม เปนแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนนิงาน หมวด คาวัสดุ 

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลงิและหลอล่ืน  งบประมาณกอนโอน จํานวน 0 บาท งบประมาณ

ท่ีโอน 1,500,000 บาท  งบประมาณหลังโอน 1,500,000   บาท รวมท้ังสิ้น จํานวน 

1,500,000 บาท  
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สบิตรีพิทยา สินธุปญญา –การโอนเงินงบประมาณนี้ ทานสมาชิกทานใดมีความเห็นอยางไรบางสามารถ 

ประธานสภาฯ  อภิปรายในที่ประชุมแหงนี้ไดครับ เริ่มจาก หมูท่ี 1-11 

หมูท่ี 1   -  ไมมี 

นายโชคทว ีมณีศรีรักษ  -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   เปนเร่ืองท่ีนาใหการสนับสนุนเพราะกวาที่เขาจะออกมาไดเขาตองมีการวางแผน 

   ท้ังเครื่องจักรและกําลังพล ขอใหเพื่อนสมาชิกเห็นแกประโยชนสวนรวมในการ 

   พัฒนาเนื่องจากถนนเสนหลักเชื่อมตอหลายหมูบานของเรา ตองมีการปรับเกรด 

   ยนิดอียางยิ่งครับ 

นายเจษฎา เบเชกู -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

  งบประมาณคอนขางเยอะผมเสนอใหลงหินคลุกดวยเพราะเทาที่ผานมาถาไมลง 

  หินคลุกจะทําใหดนิบดอัดแนนขึ้นครับ 

หมูท่ี 3 -ไมมี     

นายสิทธิชัย  แสนพอ -เรียนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

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

   โครงการดังกลาวเปนโครงการรวมกันหลายหมูบานไดรับประโยชนรวมกัน ทาง 

   ท่ีทําเปนถนนที่คอนขางลําบาก เพื่อนสมาชิกทุกทานทราบวาทางเสนน้ี ถาปรับ 

   เกรดแลวจะใชเชื่อมตอกัน ปจจุบันการสัญจรเสนนี้ลําบากมากในพ้ืนท่ีตําบลหวยชมภู 

   ผมขอขอบคุณทานผูบริหารท่ีเห็นความสําคัญ  

สอบต.หมูท่ี 5  -ไมมี 

สอบต.หมูท่ี 6  -ไมมี 

สอบต.หมูท่ี 7  -ไมมี 

สอบต.หมูท่ี 8  -ไมมี 

สอบต.หมูท่ี 9  -ไมมี 

นายวุฒิชัย เนติวุฒิ -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 10  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายวุฒิชัย เนตวิุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10 บานจะคือ ผมขอเสรมิ 

การปรับขยาย พรอมบดอัดลูกรังถนนสายน้ี เพ่ือเปนการชวยเหลอืชาวบานและเปน

การสงเสรมิการทองเที่ยว ชาวบานจะคอืไดทําประชาคมเห็นชอบ ผูบรหิารท่ีให

ความสําคัญ และขอขอบคุณท่ีใหการสนับสนุนยางมะตอยในการไปซอมแซมถนนที่

ชํารุด      

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-การประชุมคร้ังนี้เราเห็นควรพิจารณากันวาจะโอนสนับสนุนหรอืไม เพราะระยะเวลา 

ประธานสภาฯ  กวาท่ีเราจะขอความอนุเคราะหเครื่องจักรไป ทางเจาหนาท่ีในสวนที่เก่ียวของขอให 

   ดําเนนิการใหเรียบรอยในเรื่องการโอนเงิน ทางสภามหีนาที่อนุมัติหรือไมอนุมัต ิขอมติ 

 ประชุมทานใดที่เห็นวามีความสําคัญและเปนการพัฒนา การปรับปรุงผิวจราจรและลง 
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 ลูกรังบดอัดแนน ระยะทาง 28 ก.ม. เพื่อสนับสนุนนํ้ามันเช้ือเพลงิใหกับหนวยพัฒนาที่

 35  อําเภอเวียงเชยีงรุง ขอสภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภูอนุมัตหิรือไมอนุมัติ

มตอินุมัตดิวยครับ 

มตทิี่ประชุม  -อนุมัติ                  จํานวน      13   เสยีง 

   -งดออกเสียง       จํานวน        2    เสยีง 

   -ลากิจ         จํานวน        3    เสยีง   

 -ขาด               จํานวน        4     เสียง    

ระเบยีบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 

สิบตรพีิทยา สินธุปญญา -เรื่องอื่นๆ ทานสมาชิกทานใดมขีอเสนอตอที่ประชุมไหมครับ 

ประธานสภาฯ 

ส.อบต.หมูที่ 1 -ไมมี 

ส.อบต.หมูที่ 2 -ไมมี 

ส.อบต.หมูที่ 3 -ไมมี 

ส.อบต.หมูที่ 4  -ไมมี 

นายอิทธพิล ในคํา -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่   ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายอทิธพิล ในคํา ส.อบต.หมูที่ 5  บานกกนอย อยากสอบ 

   ถามเร่ืองงบน้ํามันหมูที่ 5  เหลอืเทาไหร 

น.สจันทมิา ลัญจังสมิาเลิศ-เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

นักวิเคราะหฯ  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ  นักวเิคราะหนโยบายและ 

   แผน เรื่องงบน้ํามันหมูที่ 5 เหลอื 57,604 บาท 

นายวันชัย ลิ้วตระกูล -เรยีนประธานสภา  รองประธานสภาฯ สมาชกิสภา ฯ นายก อบต. และผูเขารวม 

ส.อบต.หมูที่ 6  ประชุมสภา ทุกทาน ผมนายวันชัย ลิ้วตระกูล ส.อบต.หมูท่ี 6 บานหวยชมภูดวยหมูที่ 6 

    งบประมาณป 2559 จัดซ้ือทอพีวีซี เปลี่ยนทําถนน คสล.แลว ยงัเหลืองบประมาณ 

   จะโอนมาเปนน้ํามันเช้ือเพลิงขอบรรจุเขาวาระการประชุมคร้ังตอไป 

นายประสิทธิ์  แซหม่ี -เรยีนประธานสภาฯ รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชกิสภา อบต. 

นายก อบต.หวยชมภู และผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายประสิทธิ์  แซหมี่   นายกองคการบริหารสวนตําบล 

   หวยชมภู  ขอฝากประชาสัมพันธจากทางโรงเรียนตํารวจตะเวณชายแดนเทคนิคดุสิต  

   บานหวยสานมีความตองการครูภาษาอังกฤษใครมีบุตรหลานญาติพ่ีนองสามารถให 

   มาสมัครได เงินเดอืน 15,000 บาท  

สบิตรีพิทยา สินธุปญญา-ขอฝากเจาหนาท่ีที่รับผดิชอบดวยเร่ืองรางขอบัญญัตแิละขอบัญญัตขิอใหใชเลม 

ประธานสภา  เดยีวกัน เพราะบางครัง้อนุมัตไิปแลวใชอกีเลมทําใหขอมูลสับสนและคลาดเคลื่อน 

 -วันท่ี 30 มีการอบรม อปพร.ท่ี ศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย บานดู  

- การประชุมในวันน้ีทางสมาชกิไดพิจารณาหลายเรื่อง ผานการพจิารณาแลว        

ในสวนท่ีดําเนนิการใหรีบดําเนนิการใหเรยีบรอยก็ไดรบัความรวมมอือยางดี 

การทํางานเปนทีมงาน มาก ถาไมมขีอซักถาม สภาองคการบรหิารสวนตําบลหวยชมภู 

สมัยสามัญ3 ครั้งที่ 1 ผมขอบคุณทุกทานที่เสยี 

สละเวลามารวมประชุมในวันนี้   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   

 

 


