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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1  ประจําป พ.ศ. 2560 

วันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม  2560  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู  อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 

*************************** 
ผูมาประชุม (=15คน) 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 สิบตรี พิทยา   สินธุปญญา ประธานสภา อบต.หวยชมภู พิทยา      สินธุปญญา 
2 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.หวยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นายจตุพล  อินตะสงค เลชานุการสภา อบต. จตุพล     อินตะสงค 
4 นายชูวิทย     แซลี้ ส.อบต.หมูที่  1 บานหวยสาน ชูวิทย      แซลี้ 
5 นายทักษิน    แสนสุวิโรจน  ส.อบต.หมูที่  1 บานหวยสาน ทักษิน     แสนสุวิโรจน  
6 นายเจษฎา    เบเชกู ส.อบต.หมูที่  2 บานแมมอญ เจษฎา     เบเชกู 
7 นายอาแซ     เยชอกู ส.อบต.หมูที่  3 บานหวยแมเลี่ยม อาแซ      เยชอกู 
8 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมูที่  3 บานหวยแมเลี่ยม อายะ      แลเชอ 
9 นายสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมูที่  4 บานผาลั้ง สิทธิชัย    แสนพอ 
10 นายอิทธิพล   ในคํา ส.อบต.หมูที่  5 บานกกนอย อิทธิพล   ในคาํ 
11 นายสันติภาพ  ไนคํา ส.อบต.หมูที่  5 บานกกนอย สันติภาพ ไนคํา 
12 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมูที่  6 บานหวยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
13 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 
14 นายพรพจน   แซเต๋ิน ส.อบต.หมูที่  7 บานปางขอน พรพจน   แซเติ๋น 
15 นายวิศิษฐ      สุดพิรส ส.อบต.หมูที่ 10  บานจะคอื วิศษิฐ      สุดพิรส 
 
ลากิจ = (7คน) 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1 นายโชคทวี   มณีศรีรักษ ส.อบต.หมูที่  2 บานแมมอญ  
2 นายวินัย      แซพราน ส.อบต.หมูที่  4 บานผาลั้ง  
3 นายจะที      แสนหลง ส.อบต.หมูที่  8 บานหวยแกว  
4 นายสมเดช   จะซา ส.อบต.หมูที่  8 บานหวยแกว  
5 นายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมูที่  9 บานแมสลัก  
6 นายวุฒิชัย    เนติวุฒิ ส.อบต.หมูที่ 10 บานจะคือ  
7 นายอัสนี      จะสือ ส.อบต.หมูที่ 11 บานรมเย็น  
 
ลาออก = (1คน) 
ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง มีผลตั้งแต 

1 นายพลาวัสถ  ลิ้ววัฒนาพิพัฒน   ส.อบต.หมูที่ 6  บานหวยชมภู วันท่ี 25 สิงหาคม 2559 
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ผูเขารวมประชุม 

ที่ ชื่อ -ชื่อสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธ์ิ แซหมี่ นายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู ประสิทธ์ิ แซหมี่ 
2 นายพรชัย ประเสรฐิสุขกุล  รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู พรชัย    ประเสริฐสุขกุล 
3 นายอาเพียว เยสอกู รองนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู อาเพียว  เยสอกู 
4 นางสาวนาแปะ จะจาแปะ เลขานุการนายกองคหารบริหารสวนตําบลหวยชมภู นาแปะ จะจาแปะ 
5 นายชาติสยาม เวียงคํา หัวหนาสํานักปลัด ชาติสยาม เวียงคํา 
6 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ผูอํานวยการกองชาง ทรงวุฒิ สายฉลาด 
7 นางกชนันท วงคแกว ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กชนันท วงศแกว 
8 นางสาวอนุสรา อะจิมา นักจัดการงานทั่วไป อนุสรา อะจิมา 
9 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ 
10 นางสาวกุญชณิชา เขมวนา ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน กุณชณชิา เขมวนา 
11 นายสมชาติ พัฒนะอนันตกุล ผูชวยนักพัฒนาชุมชน สมชาติ พัฒนะอนันตกุล 

 
ผูมาประชุม  15   คน 
ผูลาประชุม         6 คน  
ผูขาดประชุม   - คน 
ผูเขารวมประชุม  26 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจา นายจตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

หวยชมภู ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู ปรากฏวาครบองคประชุมแลว รวม
ทั้งสิ้น 15 คน ลากิจ จํานวน 7 คน จึงขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน เขาหองประชุมสภา เพ่ือดําเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2560 ตอไปครับ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1             เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

นายจตุพล อินตะสงค
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับขอเชิญนายจตุพล อินตะสงค เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
ไดชี้แจงการประชุมในคร้ังนี้ ใหที่ประชุมรับทราบครบั 

เรียนทานประธาน สมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับการ
ประชุมในวันนี้ อางตามประกาศอําเภอเมืองเชียงราย เร่ือง เรียกประชุมสภา อบต.หวย
ชมภู สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2560 ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2560 เปนตนไป มี
กําหนดการไมเกิน 15 วัน โดยไดกําหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 
09.00 เปนตนไปนั้น ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล   
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงใหทราบ ไมมีนะครบั   

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2559 ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม วา
จะมีการแกไขประเด็นใดหรือไมอยางไร  
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ที่ประชุม - ไมมี - 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา
ประธานสภาฯ 

เมื่อไมมีการแกไขแลว กระผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 74 ขอมติรับรองการประชุม โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จํานวน     12   เสียง 
- ไมรับรอง            จํานวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองกระทูถาม (ถามี) 

 - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่เสนอใหม 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ขอเชิญทานนายกประสิทธิ์ แซหมี่ ชี้แจงรางแผนพัฒนาสามป เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๑ ครับ 

นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขอชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาสามป เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
ครับ ตามเอกสารที่แนบมาพรอมหนังสือประชุมน้ี 

บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู  
(พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูไดประกาศใชแผนพัฒนาสามปฯ(พ.ศ.๒๕๖๐- 
๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  แลวนั้น 
      ท้ังน้ี เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยชมภู (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ยังไมครอบคลุมกิจกรรม/โครงการที่ทางองคการ
บริหารสวนตําบลหวยชมภู และมีบางโครงการที่จําเปนเรงดวนตองดําเนินการในป พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 การแกไขการเพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 22 โครงการกิจกรรมที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนา
สามปองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู (พ.ศ.25๖๐–25๖๒) เพิ่มเติมฉบับนี้มีวัตถุประสงค 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานโดยสามารถตอบสนองปญหาความ
ตองการ ความเดือดรอนของประชาชนใน พ้ืนที่ตําบลหวยชมภูใหไดมากที่สุด ตามภารกิจ
และอํานาจหนาที่พรอมกันน้ียังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผน ยุทธศาสตรการพัฒนา และ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.25๖๐ 
          องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี1 เพื่อนําไปสูแนวทางแกไขปญหาความตองการ ความเดือดรอนของ
ประชาชนในทองถิ่นเพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุด ตลอดถึงการพัฒนาทองถิ่นตอไป โครงการ
ดังตอไปนี้ 
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สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 
ประชุมตอเวลา13.00น. 

สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขอมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ โดยการยกมือครับ 
 
 
- เห็นชอบ            จํานวน      12   เสียง 
- ไมเห็นชอบ          จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง 
 
เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. แลว อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554ขอ 30 
จึงหยุดพักการประชุมไวชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหาร และขอใหทุกทานเขาประชุมตอใน
เวลา 13.00 น. 
  
 
เขาสูระเบียบวาระที่ 4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 เพื่อตั้ง
เปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ คือ จัดซื้อเตนทผาใบโครงเหล็ก พรอมสกรีนโลโก 
อบต. ขอเชิญทานนายกไดชี้แจงรายละเอียดครบั 
 

เรยีนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขอชี้แจงรายละเอียดรายการที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2560 เพ่ือจัดซื้อเต็นทผาใบโครงเหล็กพรอมสกรีนโลโก อบต.หวย
ชมภู ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร เสาสูง 2 เมตร จํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 
18,000 บาท เปนเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท โดย 
 โอนลดจาก    
๑) เงนิอุดหนุนสวนราชการ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย 
ตั้งไวในขอบัญญัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท        
โอนลดคร้ังนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท 
๒) เงนิอุดหนุนสวนราชการ โครงการฝกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบรอย   
ตั้งไวในขอบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท    
โอนลดคร้ังนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท 
เหตุผลท่ีโอนลด ขอ ๑) และ ๒)  

ตามหนังสือท่ีวาการอําเภอเมืองเชียงราย ท่ี ๐๑๑๘.๒/๑๕๗ ลว. 12 มค.60 ได
แจงวาทางอําเภอเมือง ไมประสงครับเงินอุดหนุน จํานวน ๒ โครงการดังน้ี  
   ๑.โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย  
   เนื่องจาก เปนภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการเองได   
   ๒.โครงการฝกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบรอย ประจําป ๒๕๖๐  
 เนื่องจาก ไมใชภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๓) คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตั้งไวในขอบัญญัติ 2,059,200 บาท งบประมาณกอนโอน ๑,401,600 บาท     
โอนลดคร้ังนี้ ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 1,377,600 บาท 
เหตุผลท่ีโอนลด ขอ ๓) 
เนื่องจาก ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ไดตั้งคาตอบแทน 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
  จํานวน 20 คน คนละ 72,000 บาท ตั้งไว 12 เดือน รวมเปนเงิน 1,728,000 บาท 
ท้ังนี้ ไดมีสมาชิกฯ หมูที่ 6 นายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพิพัฒน ไดทําหนังสือลาออก 
ยื่นตอนายอําเภอเมืองเชียงราย และไดมีหนังสือจากที่ทําการอําเภอเมืองเชียงราย ท่ี  
 ชร ๐๐๒๓.๖/4785 ลว.29 สค.59 ใหนายพลาวัสถ ลิ้ววัฒนาพิพัฒน พนจาก 
  ตําแหนง ตั้งแตวันที่ 25 สค.59 ดังนั้น จึงทําใหมีเงินเหลือพอที่จะสามารถโอนลดได  
 เปนจํานวนเงิน 86,400 บาท (7,200 x 12 = 86,400 บาท)  
              ในการนี้ จึงขอโอนลด 24,000 เพ่ือมาจัดซื้อเต็นทผาใบโครงเหล็ก พรอม
สกรีนโลโก  
   โอนเพิ่ม รายการ จัดซื้อเต็นทผาใบโครงเหล็กพรอมสกรีนโลโก อบต.หวยชมภู 
ขนาด กวาง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เสาสูง ๒ เมตร จํานวน ๓ หลัง ราคาหลังละ 18,000  
บาท รวมเปนเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท      
      
ครับ อบต.เราก็มีเต็นท ที่สามารถใชการไดดี 2 หลังนะครับ หากจะจัดซื้อเพ่ิมอีกสัก 3 หลัง 
ก็นาจะดีอยู เพราะเวลามีกิจกรรมของ อบต.รวมกับชาวบาน เราสามารถใหชาวบานมานั่ง
พัก หรือ ทํากิจกรรมในเต็นทได ผมขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติการโอนคร้ังนี้ครบั 
 
 
- อนุมัติ               จํานวน      12   เสียง 
- ไมอนุมัต ิ           จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง 
 
เขาสูวาระตอไปเลยนะครับ ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือดําเนิน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยสาน หมูท่ี ๑ ตําบลหวยชมภู ครับ ขอ
เรยีนเชิญทานนายกครับ 
 
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประสิทธ์ิ 
แซหมี่ นายก อบต.หวยชมภู ขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยสาน หมูที่ ๑ ตําบลหวยชมภู 
     - อางถึงหนังสือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต  ท่ี  ตช00.30.42 
(322.ร.ร.)/02 ลว 18 มค.60 เรื่อง ขอความอนุเคราะหปรับปรุงถนนทางเขาโรงเรียน เพื่อ
เตรียมความพรอมในการตอนรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและติดตามผลการ
ดําเนินงาน  
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สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
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นายประสิทธ์ิ แซหมี่ 
นายก อบต. 
 
 
สิบตรีพิทยา สินธุปญญา 
ประธานสภาฯ 
 
เลิกประชุมเวลา14.00 น. 

 
        ทั้งนี้ ถนนเสนดังกลาว เปนหลุมเปนบอ ชํารุด หลายจุด และมีผูสัญจรไปมาหลาย
คน อีกทั้งเปนเสนทางไปหมูบาน หมูที่ 2 โดยเฉลี่ยมีผูใชถนนเสนน้ีสัญจรไปมา ประมาณ 
600-700 คน จึงจําเปนตองปรับปรุง หรือ กอสรางถนนใหสามารถใชการไดดี ไมเกิด
อุบัติเหตุ และสะดวกในการสัญจรไปมาไดอยางดี ครบั  
     ดังนั้น ผมจึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหวยสาน หมู ท่ี ๑ ตําบลหวยชมภู ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร         
ความหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา ๖๐๐ ตร.ม. จุดเร่ิมตน หนาบานนายอาเบ 
แซวู จุดสิ้นสุด ทางเขาโรงเรียน รวมระยะทาง 150 เมตร 
 
ครับ เปนโครงการที่จําเปนเรงดวนนะครับ อีกทั้งโครงการนี้ยังเปนประโยชนตอพ่ีนอง
ประชาชนอีกหลายหมูบาน ดวย ผมขอมติดท่ีประชุมครบั 
 
- อนุมัติ               จํานวน      12   เสียง 
- ไมอนุมัต ิ           จํานวน       -    เสียง 
- งดออกเสียง         จํานวน      2    เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
มีทานใดจะแจงที่ประชุมขอเชิญครบั 
 
 
ผมมีเร่ืองแจงใหทราบ 1 เรื่อง ครบั 
     1. กระผมไดรับแจงจาก PDA จะมอบหองน้ํา ใหครัวเรอืนที่ยากจน และไมมีหองน้ํา
หมูบานใดท่ีมีความตองการหองน้ํา แจงความประสงคไดที่ อบต.ครบั 
 
มีทานใดอีกไหมครับ หากไมมีกระผมขอปดการประชุม และขอใหทุกทานเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพครับ ขอบคุณครบั  

 

             
        (ลงชื่อ)                                    ผูบันทึกการประชุม 

 (นายจตุพล  อินตะสงค)          
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู 

 
 

        สิบตรี                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    (พิทยา  สินธุปญญา) 

                              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู     
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