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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

 สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
*************************** 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชือ่ -ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 สิบตรี พิทยา   สินธุปัญญา ประธานสภา อบต.ห้วยชมภู พิทยา      สินธุปัญญา 
2 นายวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธานสภา อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร  แยลอง 
3 นายทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน ทักษิน    แสนสุวิโรจน์  
4 นายโชคทวี    มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ โชคทวี    มณีศรีรักษ์ 
5 นายอาแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม อาแซ     เยซอกู่ 
6 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม อายะ     แลเชอ 
7 นายสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
8 นายวินัย      แซ่พร่าน ส.อบต.หมู่ที่  4  บ้านผาลั้ง วินัย      แซ่พร่าน 
9 นายอิทธิพล  ในค า ส.อบต.หมู่ที่  5  บ้านกกน้อย อิทธิพล  ในค า 
10 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
11 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 
12 นายพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7  บ้านปางขอน พรพจน์ แซ่เติ๋น 
13 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
 
ผู้ขาดประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1  บ้านห้วยส้าน ขาด 
2 นายสันติภาพ ไนค า ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้านกกน้อย ขาด 
3 นายสมเดช จะซา ส.อบต.หมู่ที่ 8  บ้านห้วยแก้ว ขาด 
4 นายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9  บ้านแม่สลัก ขาด 
5 นายอัสนี จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11  บ้านร่มเย็น ขาด 
 
ผู้มาเข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริการส่วนต าบลห้วยชมภ ู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นายจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขานุการสภา อบต. นายจตุพล  อินต๊ะสงค์ 
3 นายชาติสยาม เวียงค า หัวหน้าส านักงานปลัด ชาติสยาม เวียงค า 
4 นายพิชิต เงินแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
พิชิต เงินแก้ว 

5 นางกชนันท์ วงค์แก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กชนันท์ วงค์แก้ว 
6 นายเพ่ิมศักดิ์ วรรณทา นายช่างโยธาช านาญงาน เพ่ิมศักดิ์ วรรณทา 
7 นางสาวกุญช์ณิชา เขมวนา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุญช์ณิชา เขมวนา 

 
       /-2-ผู้มาประชุม... 
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ผู้มาประชุม 13 คน 
ผู้ลาประชุม        - คน  
ผู้ขาดประชุม  5 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  7 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลา 09.00 น. นายจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู มีผู้มาประชุม 13 คน  ,ขาดประชุม 5 คน 
ได้แก่ (1) นายชูวิทย์ แซ่ลี้ ส.อบต.หมู่ที่ 1  บ้านห้วยส้าน (2) นายสันติภาพ ไนค า ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้านกกน้อย 
(3)นายสมเดช จะซา ส.อบต.หมู่ที่ 8  บ้านห้วยแก้ว (4) นายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 (5) นายอัสนี จะสือ 
ส.อบต.หมู่ที่ 11  บ้านร่มเย็น    

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม เพ่ือเริ่มการประชุมสภาฯสมัย 
วิสามัญ สมัยที่ 1   ประจ าปี 2563 ส าหรับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวาระส าคัญในการขออนุมัติพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563  ครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

- สวัสดีสมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านครับ 
- การประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 13 คน เลขานุการสภาฯ 1 คน มีสมาชิก
สภาฯ ขาดการประชุม 5 คน 
- การเข้าร่วมอบรม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ได้จัดท าโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร  “ไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น  เตรียมความพร้อมการ
เลือกตั้งท้องถิ่น การก าหนดนโยบายหาเสียงที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมศึกษา
ระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) แนวทางการแก้ไขปัญหา
เมื่อถูก ปปช.ชี้มูลความผิด หรือ สตง.เรียกเงินคืน ” ในระหว่างวันที่  9– 11 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์  จังหวัดเชียงราย  (สถานพักฟ้ืน
และพักผ่อน กองทัพบกมณฑลทหารบกที่  37  เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เชิญ
อาจารย์ พนมวัสส์  วุฒาพาณิชย์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเป็นวิทยากร ถ้ามีสมาชิกฯ ท่านไหนสนใจ และ
ประสงคเ์ข้าร่วมอบรม ก็ส่งรายชื่อตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ครับ 
-เรื่องรณรงค์การป้องกันหมอกควันไฟป่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือน
ธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ้ืนที่เกือบทุกภาค ของประเทศไทยมักประสบกับปัญหา
ไฟ ป่ า  ซึ่ ง เป็ น ส า เห ตุ ส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ ห าวิ ก ฤติ ม ล พิ ษ ห ม อก ค วั น 
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ  ในปีนี้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยท าการจับกุมผู้กระท าความผิดที่ลักลอบเผาใน
พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชน/เมือง และพ้ืนที่ริมทาง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ประชาชนในพื้นท่ีด้วยนะครับ 

- ส าหรับในวันนี้ เป็นการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่1/2563 

-2-/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยา สนิธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 
 

-ไม่มี-  

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 
 
ที่ประชุม 
 

-ไม่มี- 
 
- รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
สิบตรีพิทยา สนิธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม                                              
ระเบียบวาระท่ี 5 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 
 
 
- รับทราบ 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การขออนุมัติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 1/2563 

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 

-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง- 
- และขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

นายจตุพล อินต๊ะสงค์       
เลาขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู ไดด้ าเนนิการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ฯท้องถิ่นขององค์กรบริหารสว่นท้องถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และได้ประกาศใช้ 
เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น  ในวันนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยชมภู จึงเรียนเชญิทุกท่านมาร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข 
การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแตว่ันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

-4-นายประสิทธิ์... 
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นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา                                                                                                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม                      
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา                                                                                                            
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา                                                                                                            
ประธานสภาฯ 
 
นายสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.ม.4ฯ 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัดเชียงราย (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๘ ล าดับที่ ๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งประมาณการการไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        ปัจจุบัน  โครงการดั งกล่าวทางอ าเภอเมืองเชียงราย  ขอรับสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมขึ้น จากเดิม งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท เพ่ิมเติมเป็นจ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่ ชร ๐๑๑๘.๒/๕๖๔๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ด้วยช่วงการจัดท างบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
คาดว่าอาจมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือการอ่ืนก่อน จึงได้จัดท าตั้ ง
งบประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ผู้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ได้ขอรับงบประมาณเพ่ิมขึ้น โดยให้เหตุผลว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เงิน
เพ่ือการนี้ เพ่ิมขึ้นเพราะมี่ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เพ่ิมขึ้น หากไม่ได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวจะมีผลท าให้การจัดโครงการด้อยประสิทธิภาพส่วนรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จะอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านแล้วครับ ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารรณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารน าเสนอต่อ
สภาฯพิจารณาต่อไป 
     
-จากที่นายกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ได้อภิปราย พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมไหม ถ้าไม่มี ผมขอมติ
เห็นชอบ   
 
-เห็นชอบ      จ านวน  12  เสียง  
-ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -    เสียง  
-งดออกเสียง  จ านวน   1    เสียง  

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 12 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่า
คะแนนเสียงข้างมาก ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
 -มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ เชิญครับ 
 
 
 -เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ผมนายสิทธิชัย แสนพอ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บ้านแสนต่อ ขอสอบถามเรื่อง
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของ ม.4 บ้านแสนต่อ,ม.5 บ้านกกน้อย ,ม.10 บ้านจะคือ 
ครับ เนื่องจากเส้นทางหมู่บ้านดังกล่าว มีความยากล าบากในการสัญจรของประชาชน 
แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้าง จึงอยากให้ทุกท่าน ทุกฝ่าย หาทางออก และหาวิธีที่จะ
ท าให้มีผู้รับจ้างด้วยครับ             

-5-/นายประสิทธิ์... 



 
 
นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นายก อบต. 
 
นายจะที แสนหลง 
ส.อบต.ม.8ฯ 
 
 
 
นายทักษิณ แสนสุวิโรจน์ 
ส.อบต.ม.8ฯ 
 
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายจตุพล อินต๊ะสงค์       
เลาขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
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-ครับ  ส าหรับเรื่องการด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของหมู่ที่ 4 ,5,10 ที่ไม่มี
ผู้รับจ้าง ผมจะด าเนินการหารือกับทุกฝ่าย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปครับ          
     
 -เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ผมนายจะที แสนหลง สมาชิกสภา อบต. ม.8 บ้านห้วยแก้ว ขอเรียนเชิญเที่ยว
งานประเพณีกินวอ ของพ่ีน้องประชาชนลาหู่ บ้านจะนู ครับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-31 
มกราคม 2563 นี้ ครับ  
 
 -เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ ผมนายทักษิณ แสนสุวิโรจน์ สมาชิกสภา อบต. ม.1 บ้านห้วยส้าน ขอเรียนเชิญ
เที่ยวงานประเพณี 4 ชนเผ่า ของพ่ีน้องประชาชนทุกชนเผ่า แต่ปีนี้บ้านห้วยส้านเป็น
เจ้าภาพสถานทีจ่ัดงานครับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ครับ   
 
-ครับ ส าหรับงานประเพณีของหมู่บ้าน และของต าบล ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมงาน
ได้ตามวันเวลาที่ทางสมาชิกได้แจ้งไปแล้วครับ ส าหรับเรื่องการรับ-โอน พนักงานส่วน
ต าบล ขอฝากท่านนายก อบต.พิจารณาด้วยนะครับ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรของเรา
ขาดแคลนพนักงานหลายต าแหน่ง เนื่องจากพนักงานได้โอนย้าย หรือบางท่านได้
ลาออกไป ท าให้งานด าเนินการล่าช้า จึงขอฝากให้ท่านนายกพิจารณาได้ครับ เพราะ
ทุกต าแหน่งมีความส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร    
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นครับ 
สิทธิการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 “ข้อ ๘ ประเภท ค. ให้
หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ โดยให้เรียกเก็บตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิอันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่
เกินให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ส าหรับผู้ไม่มีสิทธิดังกล่าว ให้หน่วยบริการช่วยเหลือ
โดยเรียกเก็บ เพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่ก าหนดไว้ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งสมาชิกท้องถิ่นก็ได้รับสิทธินี้ด้วย  
 
-รับทราบ     

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 

-มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

  
 
                       
 
 
 

 
 
 

-6-/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 
                 (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกการประชุม 

 (นายจตุพล  อินต๊ะสงค์)         
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู   

 
 
 

        สิบตรี                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (พิทยา  สินธุปัญญา) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 

(นายอาเวย   ฮาเยกุ)      (นายทักษิน  แสนสุวิโรจน์) 
               ส.อบต.หมู่ที่ 7                        ส.อบต.  หมู่ที่ 1 

 
(นายอายะ  แลเซอ) 

         ส.อบต.หมู่ที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


