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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2562 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 นายชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน ชูวิทย์     แซ่ลี้ 
4 นายทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน ทักษิน    แสนสุวิโรจน์  
5 นายโชคทวี    มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ โชคทวี    มณีศรีรักษ์ 
6 นายอาแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม อาแซ     เยซอกู่ 
7 นายอายะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม อายะ     แลเชอ 
8 นายสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง สิทธิชัย   แสนพอ 
9 นายวินัย      แซ่พร่าน ส.อบต.หมู่ที่  4  บ้านผาลั้ง วินัย      แซ่พร่าน 
10 นายสันติภาพ  ไนค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย สันติภาพ  ไนค า 
11 นายวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู วันชัย      ลิ่วตระกูล 
12 นายอาเวย     ฮาเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน อาเวย     ฮาเยกุ 
13 นายพรพจน์ แซ่เติ๋น ส.อบต.หมู่ที่  7  บ้านปางขอน พรพจน์ แซ่เติ๋น 
14 นายจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว จะที       แสนหลง 
15 นายสมเดช    จะซา ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว สมเดช    จะซา 
16 นายอัสนี จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11  บ้านร่มเย็น อัสนี จะสือ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายอิทธิพล ในค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย ลากิจ 
 
ผู้ขาดประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9  บ้านแม่สลัก ขาด 
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ผู้มาเข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริการส่วนต าบลห้วยชมภ ู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นายเจษฎา    เบเชกู รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู เจษฎา    เบเชกู 
3 นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู พรชัย ประเสริฐสุขกุล 
4 น.ส.นาแปะ จะจาแปะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู นาแปะ จะจาแปะ 
5 นายจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขานุการสภา อบต. นายจตุพล  อินต๊ะสงค์ 
6 นายชาติสยาม เวียงค า หัวหน้าส านักงานปลัด ชาติสยาม เวียงค า 
7 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ผู้อ านวยการกองช่าง ทรงวุฒิ สายฉลาด 
8 นายพิชิต เงินแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ             

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
พิชิต เงินแก้ว 

9 นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ 
10 นางรฐษร ศรีสมบัติ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รฐษร ศรีสมบัติ 
11 นางสาวกุญช์ณิชา เขมวนา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กุญช์ณิชา เขมวนา 
 
ผู้มาประชุม 16 คน 
ผู้ลาประชุม        1 คน  
ผู้ขาดประชุม  1 คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  11 คน 

เริ่มประชุมเวลา  09.15  น. 
  เมื่อเวลา 09.00 น. นายจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู มีผู้มาประชุม 16 คน ,ลาประชุม 1 คน,ได้แก่ 
นายอิทธิพล ในค า ส.อบต. หมู่ที ่5 ,ขาดประชุม 1 คน ได้แก ่(1) นายเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9  
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม เพื่อเริ่มการประชุมสภาฯสมัย สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ส าหรับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวาระส าคัญในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 วาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระท่ี 3 ลงมติ  ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยา สินธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

- สวัสดีสมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมชมทุกท่านครับ 
- การประชุมวันนี้ มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 16 คน เลขานุการฯ สภาฯ 1 คน มี
สมาชิกสภาฯ ลาประชุม 1 คน ขาดการประชุม 1 คน  
- ส าหรับในวันนี้ เป็นการประชุมต่อเนื่องมาจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องการ
พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ 
วาระท่ี3 ขั้นลงมต ิ
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยา สนิธุปัญญา 
ประธานสภาฯ 

- เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 

นายจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขานุการสภาฯ 

- เรียนท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาฯสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้
จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2537 ข้อ 33 วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้
กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยชมภูท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ
แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
ฯด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยงัไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข 

สิบตรีพิทยา สนิธุปญัญา
ประธานสภาฯ 

- มีท่านใดจะแก้ไขอีกไหมครับ เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึก
รายการการประชุมสภา ครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 34 ขอมติทีป่ระชุมสภาฯว่ารับรอง
รายงานการประชุม โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม -รับรอง       จ านวน 15  เสียง  
-ไม่รับรอง    จ านวน  -   เสียง  
-งดออกเสียง จ านวน  1   เสียง 

สิบตรีพิทยา สนิธุปญัญา
ประธานสภาฯ 

- มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 16 ท่าน และที่ประชุมสภาฯมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2562 จ านวน 15 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 เรื่อง รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายวัฒนวิทูร แยลอง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการ
รับค าแปรญัตติและรายงานมติของแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา อบต. 
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นายวัฒนวิทูร แยลอง  
ประธานคณะ
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-เรียน ประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายวัฒนวิทูร แยลอง ประธาน
กรรมการแปรญัตติ ขอเรียนชี้แจงรายงานการประชุมแปรญัตติฯ  
- ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ในการประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่องพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้มีมติ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดังต่อไปนี้ 
1. นายวัฒนวิทูร  แยลอง      ส.อบต.หมู่ที่ 11       เป็นประธานกรรมการฯ 
2. นายทักษิณ แสนสุวิโรจน์   ส.อบต.หมู่ที่ 1         เป็นกรรมการฯ 
3. นายสมเดช จะซา            ส.อบต.หมู่ที่ 8         เป็นกรรมการฯและเลขานุการ 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิน่ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยตา่งๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

- คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุมฯ ดังนี้ 
           1. ที่ประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2562 มีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 
2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 25 ชั่วโมงครึ่ง โดยให้เสนอค า
แปรญัตติ ได้ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ผลปรากฏว่าใน
ช่วงเวลาดังกล่าว วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีผู้มายื่นค าแปรญัตติฯ จ านวน 1 คน คือ 
นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  โดยมีการขอลด
รายจ่าย จ านวน 1 รายการ , ขอเพ่ิมรายจ่าย จ านวน 1 รายการ และขอเพ่ิมเติม
รายละเอียดในค าชี้แจง จ านวน 11 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           1.1 ลดรายจ่าย  

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 500,000 บาท ลดเหลือ 355,000 บาท 
เนื่องจาก เกินความจ าเป็น จึงขอลดงบประมาณจ านวน 145,000 บาท  
 มาตั้งเป็นรายการใหม่ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
จะคือ จ านวน 145,000 บาท จุดเริ่มต้น บ้านนายจะสอแนะ ประดับชมพู 
(47Q556117,2215156) ถึง บ้านนายสิทธิโชค ผดุงสุริยะ (47Q556167,2215133) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนในการสัญจรไปมา ในชว่งฤดูฝน และช่วงน้ าป่าไหลหลาก 
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                   1.2 เพิ่มรายจ่ายใหม่ (ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                             

(แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  

ข้อ60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
จะคือ จุดเริ่มต้น พิกัด 47Q556117,2215156 บ้านนายจงสอแนะ ประดับชมพู 
จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q556167,2215133 บ้านนายสิทธิโชต ขนาดถนน กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร งบประมาณเป็นเงิน 145,000 บาท 

                    1.3 เพิ่มรายละเอียดค าชี้แจงในโครงการก่อสร้าง 

ที ่ โครงการ จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 47Q563807,2195570 

47Q563691,2195617 
2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 47Q564173,2202138 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 47Q0563097,2201788 
47Q0563190,2201813 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 47Q551553,2209326 
47Q551620,2209205 

5 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า หมูท่ี่ 7 47Q556391,2201120 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จุดที่ 1  

 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จุดที่ 2  
 

47Q564842,2200307 
47Q564929,2200366 
47Q564870,2200316 
47Q564873,2200351 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
(หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 

47Q0567073,2209988 
47Q0567001,2203276 
47Q0568932,2203295 
47Q0568950,2203276 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9 
จุดที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
จุดที่ 2 

47Q552577,2217330 
47Q552650,2217332 
47Q551638,2216507 
47Q5516440,2216510 

9 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านจะคือ 47Q555895,2215065a 
10 โครงการปรับขยายลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 47Q0565123,2203042 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 47Q0565570,2206084 

47Q0565560,2206175 
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ดังนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างฯตามที่ผู้ยื่นได้เสนอ
มาข้างต้นเป็นเอกฉันท์ และมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างที่แก้ไข 
โดยไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการสงวนค าแปรญัตติ
ใดๆ 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผมจึงขอสอบถาม
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมก่อนที่จะลงมติให ้
ความเห็นชอบในวาระท่ีสอง หรือไม ่ขอเรียนเชิญครับ 
มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีพิ่จารณาไว้ นะครับ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

-เห็นชอบ      จ านวน  15  เสียง  
-ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -   เสียง  
-งดออกเสียง  จ านวน   1  เสยีง  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 

นายจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ
จ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็น
รายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มี
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อ
ใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 

- เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่ามีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ จ านวน 1 คน 
และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ตามร่างที่มีผู้
ยื่นญัตติฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่
คณะกรรมการได้รายงานมา และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มี
การสงวนค าแปรญัตติใดๆ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 60 ที่ระบุว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติ
รายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงิน
ที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ซึ่งกรณีนี้ นายก อบต. เป็นผู้เสนอค าแปรญัตติเอง 
จึงเข้าองค์ประกอบของระเบียบกฎหมาย 

 - จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมว่า
เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่นายก อบต.เสนอ หรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบ 
ขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ      จ านวน  15  เสียง  
-ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -   เสียง  
-งดออกเสียง  จ านวน   1  เสยีง  
  

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้ว่า
คะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด 
 

 5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอ้ระเบียบกฎหมาย 

 

 

 

-8-/ระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวข้อง... 



 
 
นายจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขานุการสภาฯ 
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- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 52 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 

เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบให้ยกมือ 

ที่ประชุม 
 

- เห็นชอบ   จ านวน   15   เสียง    
- ไม่เห็นชอบ จ านวน  -     เสียง  
- งดออกเสียง จ านวน  1    เสียง    
 

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ทีป่ระชุม 
                                                                                                   
ประชุมต่อเวลา13.00 น.                                                                  

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 2 เสียง สรุปได้ว่า
คะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด 
- เนื่องจากบัดนี้เวลา 12.00 น. อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 
30 จึงหยุดพักการประชุมไว้ชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านเข้า
ประชุมต่อในเวลา 13.00 น. ครบั                              

                                
รับทราบ  (-พักรับประทานอาหาร-) 
                                                                                                                                    

 
ระเบียบวาระท่ี 6 

 
เรื่อง อ่ืนๆ  

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา                                                                                                            
ประธานสภาฯ 
 
นายจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลาขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ช่วงบ่ายนี้ เข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอ ครับ 
 
 
-กระผมในฐานะกรรมการคณะท างานทบทวนปรับปรุงภารกิจของ อบต.ห้วยชมภู ผม
ขอชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ((LLooccaall  
PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA)) ที่ผ่านมานี้  ปรากฏว่า กิจกรรมการเข้าอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ความรู้ของสมาชิกสภาได้คะแนนน้อยมากและกิจกรรมการมาเข้าร่วม
ประชุมของสมาชิกสภาฯก็ไม่ครบทุกครั้ง คณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วมีความ
เห็นชอบ ที่จะขอปรับปรุงภารกิจ ด้านที่ 2 นี้ จึงขอเสนอมาเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณาครับ 
 
 
 

-9-/รับทราบ... 
 



 
สิบตริพทิยา สินธุปัญญา                                                                                                            
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา                                                                                                            
ประธานสภาฯ 
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-สรุปก็คือ การที่สมาชิกไม่ไปอบรมครบทุกคนและไม่เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกครั้งนั้น
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์กร อบต.ห้วยชมภู ด้วย ดังนั้นผมขอที่
ประชุมเลยว่า ถ้าต่อไปใครไม่เข้ารับการอบรม หรือถ้าได้ส่งรายชื่อไปแล้วไม่เข้าอบรม 
ให้ปรับ 300 บาท/ครั้ง และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการหากจะต้องมีการคืนเงินหรือตั้ง
กรรมการสอบได้เลย 
             อีกประการเรื่องการเข้าประชุมของสมาชิกสภาฯ หากมีการประชุมสภาฯ 
อบต. แล้วก็อย่าได้ขาดหรือลาเป็นอันขาด ยกเว้นเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือมีธุระ
จ าเป็นเร่งด่วนจริงให้โทรศัพท์ประสานมาก่อนก็ได้ เพราะพ้ืนที่เราห่างไกลและ
ทุรกันดาร ผมขอที่ประชุมรับทราบครับ 
 
รับทราบตามที่ประธานเสนอ 
 
-ครับ  ผมขอเสนอ เรื่องการเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 4.0 วิธีการน าเสนอผลงาน การสื่อสาร การเข้าถึง
ประชาชนคนรุ่นใหม่ บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ เพ่ือการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเลือกตั้งใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562(ฉบับใหม่ล่าสุด) ระหว่างวันที่  19-21 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกฯ สนใจบ้างครับ เพราะต้องใช้ในการตรวจประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ((LLooccaall  PPeerrffoorrmmaannccee  AAsssseessssmmeenntt  ::  LLPPAA))  ประจ าปี ประจ าปี 22556622 ด้านที่ 
2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวดที่ 6 การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 6.1.4 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ครับ สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมบ้างครับ 
                         

นายวัฒนวิทูร แยลอง 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 

- กระผมขอเสนอ เรื่องการเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผมดูแล้ว ระยะเวลาอาจนานไป เพราะใช้เวลา 3 วัน
สมาชิกฯ บางท่านอาจจะไปร่วมไม่ได้ เพราะเป็นช่วงเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลิตผล
ทางการเกษตร และมีโครงการฝึกอบรม ที่ทางเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดท าโครงการเอง ที่ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 วัน ก็เพียงพอต่อการเพ่ิมพูน ความรู้ 
และประสิทธิภาพให้แกทุ่กท่าน และประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

- ครับ ขออนุญาตนะครับ ส าหรับตามท่ีสมาชิกสภา อบต.ห้วยชมภู ได้หารือกับ
เจ้าหน้าที่ ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จัดโครงการฝึกอบรมเอง สักท่ี
หนึ่ง เช่น เทศบาลนครเชียงราย เพื่อพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตาม
หลักธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง และอยากให้พนักงานกบัสมาชิกสภาฯ มีกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ 
 
 

-10-/กัน และเห็นด้วย... 



 
 
 
 
 
นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นายก อบต.ฯ                
 
 
 
นายจตุพล อินต๊ะสงค์      
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 
นายโชคทวี มณีศรีรักษ์ 
 ส.อบต.หมู่ที่ 2 
     
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
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กัน และเห็นด้วยให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูจัดท าโครงการเอง เพราะ
ท าให้ประหยัดงบประมาณในโครงการได้อีกด้วย ไม่ทราบว่าท่านนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยชมภู มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ 
  
-ครับ เห็นด้วยส าหรับการจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การท างานตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและลูกจ้าง และอยากให้พนักงานกับสมาชิกสภาฯ อาจจะฝึกอบรม ที่
หนึ่งและไปดูงานอีกที่หนึ่งก็ได้ครับ หรือท่านอ่ืนๆคดิว่าอย่างไรครับ 
 
-ครับ ส าหรับเรื่องการจัดโครงการฝึกอบรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเตรียม 
จัดโครงการ และก าหนดหัวข้อ ในการฝึกอบรม ส าหรับค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ส่วน
รายละเอียด วันที่ สถานที่ท่ีจัดท าโครงการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 
 
-มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ 
 

 
-เรียนประธานสภาทีเ่คารพ กระผมนายโชคทวี มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอฝาก     เรื่อง การจัดซื้อรถไถ
เรื่องการจัดซื้อรถไถฟาร์ม ส าหรับใช้ในกิจการงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล               ห้วยชมภู ห้วย
ห้วยชมภู เนื่องจากตอนนี้ มีอยู่ 1 คัน ซึ่งพ้ืนที่ต าบลเรา เป็นพื้นที่กระจัดกระจาย 
ตามหุบเขา ท าให้ใช้เวลานาน ในการเอารถไถฟาร์ม จากอีกหมู่บ้านไปอีก 
หมู่บ้านหนึ่ง ท าให้การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขอเสนอ 
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติในปีถดัไป และขอให้ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย 
ชมภู ติดตาม โครงการต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
แล้ว ก็ไม่มีอะไรและทีผ่่านมา เราท างานมาด้วยกัน อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

  -รับทราบ 
                                

สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 
 
นายวินัย      แซ่พร่าน             

ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

 -มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ 
 
 
-เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวินัย      แซ่พร่าน    ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมมีเรื่องขอ
สอบถาม โครงการ ถนน คสล. ม.4 บริเวณ โค้งสองศอก ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว มี
ผู้รับจ้างไหมครับ 
 

นายประสิทธิ์ แซ่หมี่             
นายก อบต. 
 

-ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการเขียนแบบครับ 
 

 -11-/มีท่านใดจะน าเสนอ.. 



 
 
 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา
ประธานสภาฯ    
 
นายวัฒนวิทูร แยลอง           

ส.อบต.หมู่ที่ 11 
   
 
 
 
 
นายประสิทธิ์ แซ่หมี่                       
นายก อบต. 
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-มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ 
 
 
-เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวัฒนวิทูร แยลอง   ส.อบต.หมู่ที่ 11 กระผมขอ
สอบถาม ฝ่ายบริหาร 2 ประเด็น ครับ ประเด็นที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ที่ 11 เนื่องจากสร้างเสร็จแล้ว แต่น้ าไม่สามารถไหลเข้ารางระบายน้ าได้ เพราะสูง
กว่า จึงขอติดตามและแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ ประเด็นที่ 2 เรื่องดินไลด์ หมู่ที่ 11 
บริเวณเดิม ว่ามีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ เพราะใกล้ถึงบริเวณท่ีอยู่อาศัย
ของประชาชนแล้วครับ 
 
-ครับ ส าหรับเรื่องรางระบายน้ า กระผมจะด าเนินให้กองคลัง ประสานกับผู้รับจ้าง ให้
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด และเรื่องปัญหาดินสไลด์ จะด าเนินการเข้าตรวจสอบ
พ้ืนที่ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปครับ 
 

..สิบตริพิทยา สินธุ
ปัญญา  

ประธานสภาฯ  
 

-มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ เจ้าหน้าที่ มีไหมครับ เชิญครับ 
 
 

ดร.รฐษร ศรีสมบัติ 
นักพัฒนาชุมชนฯ 

-เรียนประธานสภา  ส.อบต. ผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วน ทุกท่านที่เคารพ ดิฉัน ดร.รฐษร  

ศรีสมบัติ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ดิฉันมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 
เรื่องหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ได้มอบ 
มอบหมายให้ สมาชิก อบต.ฯ ทุกหมู่บ้าน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเลข
เลขที่บัตรประชาชน เนื่องจากเดือนหน้า เดือนกันยายน เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ 
ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านรับรอง และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ ในเดือนตุลาคม ที่ 
รับเบี้ย และเนื่องจากบริบทต าบลห้วยชมภูของเรา เป็นที่กันดาร เข้าถึงยาก ท าให้ 
การเรียกรับส าเนาเอกสาร ยังคงต้องด าเนินต่อไป ให้ให้ สมาชิก อบต.ฯ ช่วยชี้แจงให้
ประชาชนทุกท่านทราบด้วยนะคะ ส าหรับการลงทะเบียนผู้สูงอายุ สามารถลงได้   
ตลอด ถ้าอายุครบ 60 ปี และได้รับเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณต่อไป ส าหรับ การ   
ลงทะเบียนผู้พิการ และผู้ป่ายเอดส์ สามารถลงได้ตลอด และได้รับเบี้ยในเดือนถัดไป 
ส าหรับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ให้ นายสมชาติ ด าเนินชี้แจงให้ทราบต่อไปค่ะ 
 

นายสมชาติ พัฒนะอนันต์กุล 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

-เรียนประธานสภา  ส.อบต. ผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วน ทุกท่านที่เคารพ ผม นายสมชาติ                                  
พัฒนะอนันต์กุล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ครบั ส าหรับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด มี 
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด พ.ศ.2562 เป็นระเบียบมาใหม่ ส าหรับผู้ ลงทะเบียน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-เดอืน
สิงหาคม ต้องแก้ไข ใบดร.02 ใหม ่จะมีผู้รับรอง อสม. เป็นคนที่ 1 และผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้รับรอง คนที่ 2 ผมได้เตรียม หนงัสือ ประชาสัมพันธ์ และแบบฟอร์มไว้ให้แล้ว ครับ 
  

ที่ประชุม -รับทราบ 

-12-มีท่านใดจะน าเสนอ... 



 
สิบตริพิทยา สินธุปัญญา  

ประธานสภาฯ 

-12- 
-มีท่านใดจะน าเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2562
และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

  
 
                                        

 
 

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  
 
 


