
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันพฤหัสบดีที ่26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 

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

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 สิบตรี พิทยำ   สินธุปัญญำ ประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู พิทยำ สินธุปัญญำ 
2 นำยวัฒนวิทูร  แยลอง รองประธำนสภำ อบต.ห้วยชมภู วัฒนวิทูร แยลอง 
3 นำยชูวิทย์     แซ่ลี ้ ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ชูวิทย์ แซ่ลี้ 
4 นำยทักษิน    แสนสุวิโรจน์  ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ทักษิน แสนสุวิโรจน์  
5 นำยโชคทวี    มณีศรีรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ โชคทวี มณีศรีรักษ์ 
6 นำยอำแซ     เยชอกู่ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำแซ เยซอกู่ 
7 นำยอำยะ     แลเชอ ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม อำยะ     แลเชอ 
8 นำยสิทธิชัย   แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง สิทธิชัย แสนพอ 
9 นำยวินัย      แซ่พร่ำน ส.อบต.หมู่ที่  4  บ้ำนผำลั้ง วินัย  แซ่พร่ำน 
10 นำยอิทธิพล   ในค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5  บ้ำนกกน้อย อิทธิพล ในค ำ 
11 นำยสันติภำพ  ไนค ำ ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย สันติภำพ ไนค ำ 
12 นำยวันชัย      ลิ่วตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู วันชัย ลิ่วตระกูล 
13 นำยอำเวย     ฮำเยกุ ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน อำเวย ฮำเยกุ 
14 นำยพรพจน์ แซ่เติ้น ส.อบต.หมู่ที่  7  บ้ำนปำงขอน พรพจน์ แซ่เติ้น 
15 นำยจะที       แสนหลง ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว จะที  แสนหลง 
16 นำยสมเดช    จะซำ ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว สมเดช จะซำ 
17 นำยเรืองรอง จะโจ ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก เรืองรอง จะโจ 
 
ผู้ลาประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยอัสนี       จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น ลำกิจ 

 
ผู้ขาดประชุม  -  ไม่มี  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ผู้มำเข้ำร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ -ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นำยประสิทธิ์  แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
2 นำยเจษฎำ  เบเชก ู รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู เจษฎำ  เบเชกู 
3 นำงสำวนำแปะ จะจำแปะ เลขำนุกำรนำยก อบต.ห้วยชมภู นำแปะ จะจำแปะ 
4 นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำ อบต. จตุพล อินต๊ะสงค์ 
5 นำยชำติสยำม  เวียงค ำ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชำติสยำม เวียงค ำ 
6 นำยพิชิต  เงินแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชี รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
พิชิต  เงินแก้ว 

7 นำงกชนันท ์ วงศ์แก้ว ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กชนันท์ วงศ์แก้ว 
8 นำงสำวจันทิมำ  ลัญจรังสิมำเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร จันทิมำ ลัญจรังสิมำเลิศ 
9 นำงสำวกุญช์ณิชำ  เขมวนำ ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กุณช์ณิชำ เขมวนำ 
10 นำงสำวอนุสรำ  อะจิมำ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร อนุสรำ อะจิมำ 
11 นำงสำวนงเยำว์  ค ำวงษำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร นงเยำว์ ค ำวงษำ 
 
ผู้มำประชุม  17   คน 
ผู้ลำประชุม         1 คน  
ผู้ขำดประชุม   - คน  
ผู้เข้ำร่วมประชุม  11 คน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อเวลำ 10.00 น. นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู มีผู้มำประชุม 17 คน , ลำประชุม 1 คน คือ 
นำยอัสนี จะสือ ส.อบต.หมู่ที่ 11 และมีคณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ มำร่วมประชุม 11 คน 
   เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่ำนเข้ำห้องประชุม เพ่ือเริ่มกำรประชุมสภำฯสมัย
ประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2562 ส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวำระส ำคัญในกำรขออนุมัติ
โอนเงินงบประมำณประจ ำปี และขออนุมัติกันเงินงบประมำณ และข้อรำชกำรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

สวัสดีครับ ท่ำนสมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
ท่ำน วันนี้ก็เป็นกำรประชุมสภำฯ สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 
2562 ซึ่งในวันนี้จะมีวำระเรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมำณ และเรื่องข้อรำชกำรที่
ส ำคัญ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมครับ 
  

ที่ประชุม รับทรำบ 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ 
ประธำนสภำฯ 

- ต่อไปเป็นกำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 
กันยำยน 2562 ขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ตรวจทำนบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ว่ำจะมีกำรแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่ำงไร  

นำยสิทธิชัย แสนพอ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

เรียนประธำนสภำ ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
กระผมนำยสิทธิชัย แสนพอ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง กระผมขอแก้ไขข้อควำมใน
รำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 
2562 ข้อควำมที่กระผมนำยสิทธิชัย แสนพอ ได้กล่ำวถึงเรื่องขอแยกหมู่บ้ำน ใน
หน้ำ 20 บรรทัดที่ 7 นับจำกด้ำนบนลงล่ำง “....อยู่ห่ำงไกลจำกหมู่บ้ำนผำลั้ง 
(บ้ำนหลัก) ประมำณ 10-16 กิโลเมตร....” ขอแก้ไขเป็น “....อยู่ห่ำงไกลจำก
หมู่บ้ำนผำลั้ง (บ้ำนหลัก) ประมำณ 10 กิโลเมตร....” ครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

มีท่ำนใดจะแก้ไขอีกไหมครับ 

ที่ประชุม - ไม่มี - 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เมื่อไม่มีกำรแก้ไขแล้ว กระผมจึงขออำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอมติรับรองกำรประชุมรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 
18 กันยำยน 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2562  โดยกำรยกมือครับ 

มติที่ประชุม - รบัรอง               จ ำนวน     17   เสียง 
- ไมร่บัรอง            จ ำนวน       -   เสียง 
- งดออกเสียง         จ ำนวน      1   เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ำมี) 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5 
สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมำณโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 31 รำยกำร เป็นเงิน 9,502,440 บำท  
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 



นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำนกระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขอ
อนุมัติ กันเงิน โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 รำยละเอียดดังนี้ 
กรณีที่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
     1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย) 
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท (กองคลัง : ปี 62 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     2. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย) 
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท (กองการศกึษา : ปี 62 
เพิ่มเติม ฉบับที่1)  
     3. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร โต๊ะเก้ำอ้ี กิจกรรมอนุบำล (ขำกลม) ชุด A 
จ ำนวน 23 ชุด รำคำชุดละ 6,200 บำท เป็นเงิน 142,600 บำท (กองการศึกษา : 
โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 
2562)  
     4. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 2,000 
ลิตร ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 20 ถัง รำคำถังละ 
8,300 บำท เป็นเงิน 166,000 บำท (กองการศึกษา : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562)      
     5. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย) 
จ ำนวน 8 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 40,000 บำท (ส านักงานปลัด : ปี 62 
เพิ่มเติม ฉบับที่1) 
 
 
 



     6. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงสูง) 
จ ำนวน 1 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่1) 
     7. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รำยกำร รถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน 
รำคำคันละ 829,000 บำท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่1) 
     8. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ รำยกำร ชุดเครื่องขยำยเสียงเคลื่นที่ แบบลำกจูง 
จ ำนวน 1 ชุด รำคำชุดละ 15,000 บำท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่1)  
     9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 8,000 บำท (ส านักงานปลัด : ปี 62 เพิ่มเติม 
ฉบับที่1) 
     10. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำร ตู้เก็บเอกสำร แบบ 2 บำนเลื่อน (ทรงเตี้ย) 
จ ำนวน 4 ตู้ รำคำตู้ละ 5,000 บำท เป็นเงิน 20,000 บำท (กองช่าง : ปี 62 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     11. ครุภัณฑ์ส ำรวจ รำยกำร เครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ 
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 24,000 บำท (กองช่าง: ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
     12. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน (หย่อมบ้ำนติ
แส หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย) จ ำนวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
     13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน (บ้ำนห้วย
ชมภู หมู่ที่ 6) จ ำนวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
     14. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน (บ้ำนแม่สลัก 
หมู่ที่ 9) จ ำนวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     15. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน (บ้ำนจะคือ 
หมู่ที่ 10) จ ำนวน 500,000 (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     16. โครงกำรปรับเกรดถนนสำยหลักระหว่ำงหมู่บ้ำน (หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 
4–บ้ำนกกน้อย หมู่ที่ 5) จ ำนวน 500,000 บำท (กองช่าง:ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 
1) 
     17. โครงกำรปรับเกรดถนนสำยหลักระหว่ำงหมู่บ้ำน (หย่อมบ้ำนแก่งหลวงนอก 
หมู่ที่ 8 – หย่อมบ้ำนอ้ิวเมี่ยน หมู่ที่ 4) จ ำนวน 500,000 บำท(กองช่าง : ปี 62 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     18. โครงกำรปรับเกรดถนนสำยหลักระหว่ำงหมู่บ้ำน (บ้ำนแม่สลัก หมู่ที่ 9 – 
บ้ำนจะคือหมู่ที่ 10) จ ำนวน 500,000 บำท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     19. โครงกำรปรับเกรดถนนสำยหลักระหว่ำงหมู่บ้ำน (บ้ำนร่มเย็น – หย่อมบ้ำน
ป่ำลันหมู่ที่ 11) จ ำนวน 417,000 บำท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     20. โครงกำรปรับปรุงอำคำรอเนกประสงค์ บ้ำนห้วยชมภู หมู่ที่ 6 จ ำนวน 
91,000 บำท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
     21. โครงกำรปรับปรุงอำคำรห้องประชุม อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 208,000 บำท 
(กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
 
 
 
 



     22. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนแม่มอญ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 500,000 บำท  
(กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     23. โครงกำรก่อสร้ำงพนัง คสล.ป้องกันตลิ่ง บ้ำนร่มเย็น หมู่ที่ 11 จ ำนวน 
389,000 บำท (กองช่าง : ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     24. โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คสล.หมู่ที่ 9 จ ำนวน 332,000 บำท (กองช่าง : 
ปี 62 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
     25. โครงกำรขุดดินพร้อมปรับเกรดลำนอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 จ ำนวน 88,100 
บำท (กองช่าง:โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (วันที่ 14 มิถุนายน 62), โอนครั้งที่ 
9 / 2562) 
     26. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จ ำนวน 287,000 
บำท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , 
โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     27. โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คสล.บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 (หย่อมบ้ำนใหม่
พัฒนำ และหย่อมบ้ำนเยซู) จ ำนวน 270,000 บำท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     28. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน (หมู่ที่ 7 
บ้ำนปำงขอน-บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4) จ ำนวน 500,000 บำท (กองช่าง : โอนฯ สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     29. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำง
หมู่บ้ำน (หย่อมบ้ำนแก่งหลวงนอก หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว-บ้ำนกกน้อย หมู่ที่ 5) 
จ ำนวน 500,000 บำท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 
23 กันยายน 62) , โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     30. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ บ้ำนปำงขอน ม.7 จ ำนวน 218,000 
บำท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 กันยายน 62) , 
โอนครั้งที่ 13 / 2562) 
     31. ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 912,740 
บำท (กองช่าง : ข้อบัญญัติฯ ปี 62) 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

จากท่ีนายกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ได้อภิปรายเรื่องการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย แบบยังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน เหตุผลความจ าเป็นเพราะโครงการก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่  1 และโครงกำรที่นำยกฯ ขอโอน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เมื่อกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ และขออนุมัติ
กันเงินต่อสภำ ในครั้งนี้ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ  

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  17  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  



สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 17 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

- เนื่องจำกบัดนี้เวลำ 11.45 น. อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 ข้อ 30 จึงหยุดพักกำรประชุมไว้ชั่วครำวเพ่ือรับประทำนอำหำร และขอให้
ทุกท่ำนเข้ำประชุมต่อในเวลำ 13.00 น. ครับ 

ทีป่ระชุม รับทรำบ  (-พักรับประทำนอำหำร-) 

ประชุมต่อเวลา 13.00 น 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

5.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 
3,285,600 บาท 
- ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
- และขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชีแ้จงต่อไปครับ 

นำยจตุพล อินต๊ะสงค์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต.และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำนกระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขอ
อนุมัติ ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย โครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 3 โครงกำร เป็นเงิน 3,285,600 บำท
รำยละเอียดดังนี้ 
     1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.(ทำงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7) 
จ ำนวน 90,000 บำท (กองช่าง : โอนฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 (วันที่ 17 
กันยายน 61) 
 



 
     2.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 2,958,000
บำท (กองช่าง : ปี 61 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1) 
     3. โครงกำรปรับปรุงศูนย์ พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู  เป็นเงิน 
237,600 บำท (กองการศึกษา : ปี 61 เพิ่มเติม ฉบับที่1) ส ำหรับรำยละเอียด
เพ่ิมเติม กระผมขอให้เจ้ำหน้ำที่กองช่ำงมำให้รำยละเอียดนะครับ  

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ครับ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่กองช่ำง ได้อธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นำงสำวนงเยำว์ ค ำวงษำ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
(กองช่ำง) 

 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวนงเยำว์ ค ำวงษำ ต ำแหน่งเจ้ำพนกังำนธุรกำร (กองช่ำง) 
ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
โครงการที่ 1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.(ทำงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงขอน 
หมู่ที่ 7) จ ำนวน 90,000 บำท ตำมมติที่ประชุมสภำฯ สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2561 มีมติอนุมัติ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561  
โครงการที่ 2 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 
2,958,00 บำท ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 มติที่ประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 
กันยำยน 2561  
โครงการที่ 3 โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู เป็นเงิน 
237,600 บำท ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 มติที่ประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 
กันยำยน 2561  
เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจำกท้ัง 3 โครงกำร ยังไม่มีผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร และ
ได้ขออนุมัติกันเงินไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่  3 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
หมวดที่ 5 “...หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม...” 
     ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และเป็นไปตำมระเบียบ จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติ
ขยำยระยะเวลำ ต่อสภำฯ เพื่อด ำเนินกำรต่อไปค่ะ 
 



สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

 

จากที่นายกประสิทธิ์ แซ่หมี่ ได้ ขออนุมัติ ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย โครงกำรตำม
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน 3 
โครงกำร เป็นเงิน 3,285,600 บำท เหตุผลความจ าเป็นเพราะโครงการดังกล่าวยัง
ไม่ได้ด าเนินการ และได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สามารถขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการได้ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับ  

มติที่ประชุม - อนุมัติ         จ ำนวน  17  เสียง  
- ไม่อนุมัติ      จ ำนวน   -   เสียง  
- งดออกเสียง  จ ำนวน   1  เสียง  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 17 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง สรุปได้ว่ำ
คะแนนเสียงข้ำงมำกครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
5.3 รายงานผลการด าเนินการโครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 12 โครงการ เป็นเงิน 9,632,500 
บาท ขอเชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูได้ชี้แจงต่อไปครับ 

นำยประสิทธิ์ แซ่หมี่ 
นำยก อบต.ห้วยชมภู 

- เรียนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ สมำชิกสภำ อบต. และผู้เข้ำร่วมประชุม
ทุกท่ำนกระผมนำยประสิทธิ์ แซ่หมี ่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ขอ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำง โดยใช้งบประมำณเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 12 โครงกำร เป็นเงิน 9,632,500 บำท 
รำยละเอียด ดังนี้ 
กรณีที่ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ ำนวน 9 โครงกำร เป็นเงิน 8,136,000 บำท 
   1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยส้ำน หมู่ที ่1 จ ำนวน 1,399,000 บำท  
   2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนแม่มอญ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 452,000 บำท 
   3. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 จ ำนวน 
1,280,000 บำท 
   4. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแม่สลักเย้ำ หมู่ที่ 6 จ ำนวน  419,000 
บำท 
   5. โครงกำรปรับปรุงถนนสำยหลัก เส้นทำงเข้ำหมู่บ้ำนปำงขอน จ ำนวน 
1,190,000 บำท 
   6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อมบ้ำนแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 จ ำนวน 
1,100,000 บำท  
   7. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 จ ำนวน 394,000 บำท 
   8. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เส้นทำงสำยหลักเข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที ่11จ ำนวน 1,292,000 
บำท 
   9. โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.เส้นทำงขึ้น อบต.ห้วยชมภู จ ำนวน 610,000 
บำท 
 
 
 



กรณีที่ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 3 โครงกำร เป็นเงิน 1,496,500 บำท 
   1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4 จ ำนวน 500,000 
บำท 
   2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนจะคือ หมู่ที ่10 จ ำนวน 498,500 บำท    
   3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4  จ ำนวน 498000 บำท
ส ำหรับรำยละเอียด ขอให้เจ้ำหน้ำที่กองช่ำงได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

สิบตรีพิทยำ สินธุปัญญำ
ประธำนสภำฯ 

ครับ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่กองช่ำง ได้อธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นำงสำวนงเยำว์ ค ำวงษำ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
(กองช่ำง) 

 

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำฯ คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกท่ำน ดิฉันนำงสำวนงเยำว์ ค ำวงษำ ต ำแหน่งเจ้ำพนกังำนธุรกำร (กองช่ำง) 
ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
กรณีที่ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ ำนวน 9 โครงกำร เป็นเงิน 8,136,000 บำท 

 ที่ โครงกำร วงเงินสัญญำ วันสิ้นสุดสัญญำ ผู้รับจ้ำง 
1 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน

ห้วยส้ำน หมู่ที่ 1 
1,399,000  15 / 12 / 62 

 
หจก.วิลำวัณย์
ก่อสร้ำง 

2 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
แม่มอญ หมู่ที่ 2 

452,000  15 / 11 / 62 
 

หจก.พีรวัฒน์เจริญ
กิจ 

3 ปรับปรุงถนน คสล.
เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บำ้น
ห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 

1,280,000  8 / 12 / 62 
 

หจก.วิลำวัณย์
ก่อสร้ำง 

4 ก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อม
บ้ำนแมส่ลักเย้ำ หมู่ที่ 6 

419,000  15 / 11 / 62 
 

หจก.พีรวัฒน์เจริญ
กิจ 

5 ปรับปรุงถนนสำยหลัก
เส้นทำงหลักเข้ำหมู่บำ้น
ปำงขอน หมู่ที่ 7 

1,190,000  8 / 12 / 62 
 

หจก.วิลำวัณย์
ก่อสร้ำง 

6 ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
ห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 

394,000  15 / 11 / 62 
 

หจก.พีรวัฒน์เจริญ
กิจ 

7 ก่อสร้ำงถนน คสล.หย่อม
บ้ำนแก่งหลวงใน หมู่ที่ 8 

1,100,000  20 / 11 / 62 
 

หจก.พรหมทะนันท์
ก่อสร้ำง 

8 ปรับปรุงถนน คสล.
เส้นทำงสำยหลักเข้ำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 

1,292,000  16 / 12 / 62 
 

หจก.ศิริศรพำณิชย์
2011 

9 ปรับปรุงถนน คสล.
เส้นทำงขึน้ อบต.ห้วย
ชมภู 

61 0,000  18 / 10 / 62 
 

หจก.ไทลื้อ เฮง 
 

 
 
 
และโครงกำรที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 3 โครงกำร เป็นเงิน 1,496,500 บำท 



ดังนี้  
   1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว หมู่ที่ 4 จ ำนวน 500,000 
บำท 
   2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนจะคือ หมู่ที ่10 จ ำนวน 498,500 บำท    
   3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 จ ำนวน 498,000 บำท 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
มีท่ำนใดจะสอบถำมเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
ท่ำนใดเรื่องแจ้ง หรือ สอบถำมไหมครับ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

สิบตริพิทยำ สินธุปัญญำ  

ประธำนสภำฯ 
หำกไม่มีกระผมขอปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2562 และขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้สละเวลำ
มำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ 

 
 
ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

 
                 (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกกำรประชุม 

 (นำยจตุพล  อินต๊ะสงค์)         
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู   

 
 

        สิบตรี                              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                           (พิทยำ  สินธุปัญญำ) 

            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมถูกต้องจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 

(นำยอำเวย   ฮำเยกุ)      (นำยทักษิน  แสนสุวิโรจน์) 
            ส.อบต.หมู่ที่ 7                                 ส.อบต.หมู่ที่ 1 

(นำยอำยะ  แลเซอ) 
      ส.อบต.หมู่ที่ 3  


