
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชมุสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

สมยัสำมญัที ่๑ คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๔ 

วนัที ่๑๕ เดอืนกมุภำพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ  

หอประชมุองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

รำยชือ่ผูเ้ขำ้ประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยจมใจ  ชยัแสง ประธำนสภำฯ จมใจ  ชยัแสง  

๒ นำยเกษม  อนิไชยำ รองประธำนสภำฯ เกษม  อนิไชยำ  

๓ นำงสำวมณีวรรณ ชำวไร ่เลขำนุกำรสภำฯ มณีวรรณ  ชำวไร ่  

๔ นำงพรเพ็ญ  เรยีงทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ พรเพ็ญ  เรยีงทอง  

๕ นำงจนัจลิำ โสภำจร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ จนัจลิำ โสภำจร  

๖ นำยบุญเรอืง  ทำงำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ บุญเรอืง  ทำงำม  

๗ นำงเพลนิจติ แสงสุข สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ เพลนิจติ แสงสุข  

๘ นำยติง๋ สนัประภำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ติง๋ สนัประภำ  

๙ นำยขนัไช บุญทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ขนัไช บุญทอง  

๑๐ นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ บรรเทงิ ทหีอค ำ  

๑๑ นำงนวพรรณ คนเพยีร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ นวพรรณ คนเพยีร  

๑๒ นำยศรสีมพร  ชำดวง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๕ ศรสีมพร  ชำดวง  

๑๓ นำยวฒันศกัดิ ์กสุุมำลย ์สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๖ วฒันศกัดิ ์กสุุมำลย ์ 

๑๔ นำยบญัชำ  เปลีย่นผึง้ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ --------------------  

๑๕ นำงค ำตำ  อนุมำตย ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ ค ำตำ  อนุมำตย ์  

๑๖ นำยสุบนิ  หงสอ์ำจ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ สุบนิ  หงสอ์ำจ  

๑๗ นำยทองผำ  ไสยะลำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ ทองผำ  ไสยะลำ  

๑๘ นำยมงคล  อนิทะวงค ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ ------------------  

๑๙ นำยจตุพรชยั  สงวนนำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ จตุพรชยั  สงวนนำม  

๒๐ นำงสำวจนัญำ มำลำทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

จนัญำ มำลำทอง  

๒๑ นำงสำวโสภำ ผวิข ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

โสภำ ผวิข ำ  

๒๒ นำงบวร ยำงธสิำร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๑ 

บวร ยำงธสิำร  



๒๓ นำยบวร  คงอุน่ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

-----------------  

๒๔ นำยสงัคม  เศษฐำนัน สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

 สงัคม  เศษฐำนัน  

๒๕ นำยอทุศิ  สุขจติ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๓ 

อทุศิ  สุขจติ  

-๒-       

ผูร้ว่มประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยศรเีทพ  

สุวรรณไตร 

นำยก อบต.    ศรเีทพ  

สุวรรณไตร 

 

๒ นำยบณัฑติย ์ยำงธสิำร เลขำนำยก อบต.    บณัฑติย ์

ยำงธสิำร 

 

๓ นำงสำวนวลจนัทร ์

ไชยรบ 

หน.ส ำนักปลดั   นวลจนัทร ์

ไชยรบ 

 

๔ นำงสำวขวญัดำว 

นำมวงค ์

นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน    ขวญัดำว 

นำมวงค ์

 

๕ นำยสถติ คึม้ยะรำช ผญบ.หมู่ที ่๕    สถติ 

คึม้ยะรำช 

 

หวัขอ้และรำยละเอยีดกำรประชมุ 

 เมือ่สมำชกิสภำฯครบองคป์ระชมุ 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพรกล่ำวเปิดกำรประชมุและด ำเนินกำรป

ระชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุ 

ระเบยีบวาระที ่๑  ประธำนแจง้ใหท้รำบ 

ประธำนสภำฯ  แนะน ำผูใ้หญ่บำ้นหมู่ที ่๕ นำยสถติ คึม้ยะรำช  

  

ระเบยีบวาระที ่๒ รบัรองรำยงำนกำรประชมุ 

ประธำนสภำฯ  ใหส้มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

พจิำรณำส ำเนำรำยงำนกำร 

ประชมุสภำสมยัสำมญัที ่๔/๒๕๖๓ คร ัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่ ๑ ธนัวำคม 

๒๕๖๓ มผูีข้อแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 

นำยสงัคม เศษฐำนัน แกไ้ขหนำ้ ๒ ขอ้ควำมประธำนสภำแจง้ใหท้รำบ 



สถำนกำณ ์เป็นสถำนกำรณ ์และ 

   โควทิ เป็น โควดิ 

มตทิีป่ระชมุ  รบัรอง 

ระเบยีบวาระที ่๓ กระทูถ้าม 

ระเบยีบวาระที ่๔ เร ือ่งทีค่ณะกรรมกำรทีส่ภำทอ้งถิน่ต ัง้ขึน้พจิำรณำแลว้เสรจ็ 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวำระที ่๕ เร ือ่งเสนอเพือ่พจิำรณำ 

   -ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที ่๖  เร ือ่งอืน่ๆ 

นำยขนัไช บุญทอง สอบถำมเร ือ่งกำรซอ่มแซมฝำยคกึฤทธิ ์

ทีส่่งโครงกำรของบซอ่มแซมไม่ทรำบวำ่ 

   ด ำเนินกำรถงึไหนแลว้ 

นำยก อบต.  เร ือ่งฝำยไดส่้งโครงกำรไปของบโครงกำร 

สนช.แตไ่ม่ไดร้บักำรอดุหนุน ไดเ้ขำ้ประชมุ   ทีจ่งัหวดั 

ผูว้ำ่ใหเ้ขยีนโครงกำรไปของบจงัหวดั ทำงทอ้งถิน่อ ำเภอวำ่ใหใ้ชเ้งนิสะสม 

   ท ำไปเลยดกีวำ่  

      -๓- 

นำงเพลนิจติ แสงสุข สอบถำมโครงกำรซอ่มแซมถนนลูกรงั 

ด ำเนินกำรไปกีห่มู่บำ้นแลว้ 

นำยก อบต.  ซอ่มแซมถนนลูกรงัตอ้งด ำเนินกำรในจดุทีเ่ดอืดรอ้นจรงิ 

อำจจะไดไ้ม่ครบทุก 

   หมู่บำ้น 

หำกมหีมู่บำ้นใดทีเ่ดอืดรอ้นก็ขอใหแ้จง้หนังสอืเขำ้มำจะไดแ้จง้กองชำ่ง 

   ออกไปส ำรวจ 

นำยทองผำ ไสยะลำ สอบถำมเกีย่วกบัฝำยน ้ำลน้ล ำหว้ยฮี ้

จะไดด้ ำเนินกำรหรอืไม่เพรำะเห็นพูดมำนำนแลว้นำยก อบต. 

 โครงกำรฝำยน ้ำลน้หว้ยฮีส่้งไปนำนแลว้แตก็่ไม่มหีนังสอืแจง้มำวำ่จะไดห้รอืไม่ 

นำงสำวโสภำ ผวิข ำ สอบถำมโครงกำรซอ่มแซมถนนลำดยำงรอบหมู่บำ้น 

จะไดท้ ำกอ่นหมดวำระหรอืไม่ 

นำยก อบต.  เร ือ่ง ถนนลำดยำง 

ไดเ้สนอโครงกำรผ่ำนจงัหวดัไปถงึกรมเรยีบรอ้ยแลว้ ซ ึง่เป็นโครงกำร 

   ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 



คดิวำ่โครงกำรน่ำจะมำตอนปลำยปีคงไดด้ ำเนินกำร 

นำงสำวจนัญำ มำลำทอง

 อยำกจะของบประมำณเสรมิไหล่ทำงคอนกรตีบรเิวณทีเ่กดิอบุตัเิหตุบ่อย 

ขำ้งวดัป่ำ 

ซึง่เป็นทำงโคง้ เพือ่เพิม่ควำมปลอดภยัใหก้บัผูท้ีส่ญัจรไปมำ 

นำยก อบต.  บรเิวณน้ันมนัเป็นโคง้หกัศอก 

ถงึเพิม่ไหล่ทำงคอนกรตีก็คงอนัตรำยเหมอืนเดมิ ผมวำ่ 

   ตดิตัง้กระจกโคง้จะเกดิประโยชนก์วำ่ 

ประธำนสภำฯ  หำรอืกำรจดังำนกฬีำ 

นำยทองผำ ไสยะลำ เห็นวำ่ควรงด เน่ืองจำกมหีลำยอย่ำงทีไ่ม่เหมำะสม 

รวมทัง้กำรระบำดของไวรสัโคโรน่ำนำงสำวโสภำ ผวิข ำ

 ถำ้ปีนีไ้ม่มกีำรจดังำนกฬีำก็อยำกให ้จดัซ ือ้อปุกรณก์ฬีำใหก้บัหมู่บำ้น 

หวัหนำ้ส ำนักปลดั ขอไปศกึษำระเบยีบกอ่น 

หำกด ำเนินกำรไดจ้ะไดด้ ำเนินกำรตำมทีท่ำ่นสมำชกิไดเ้สนอมำ 

นำยขนัไช บุญทอง หำกจดัซ ือ้อปุกรณก์ฬีำ หมู่ที ่๓ 

ก็อยำกขอตำข่ำยฟุตบอลดว้ย เพรำะทีม่อียู่ช ำรุดหมดแลว้นำยสงัคม เศษฐำนัน

 สอบถำมกำรส ำรวจจ ำนวนสุนัข และแมว ไดส้ ำรวจไปตัง้นำนแลว้ 

พรอ้มด ำเนินกำร 

   จดัซ ือ้วคัซนีป้องกนัพษิสุนัขบำ้หรอืยงั 

นำยก อบต.  เจำ้หนำ้ทีแ่จง้วำ่บำงหมู่บำ้นก็ยงัไม่ส่งรำยงำนจ ำนวนสุนัข 

และแมวเขำ้มำ จงึยงัไม่ 

   สำมำรถสัง่ซ ือ้วคัซนีได ้

ก็ฝำกถงึหมู่บำ้นทีย่งัไม่รำยงำนรบีด ำเนินกำรดว้ย 

นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ  สอบถำมเร ือ่งเงนิสะสมทีจ่ะจำ่ยมเีท่ำไหร ่

พอทีจ่ะแกไ้ขปัญหำควำมเดอืดรอ้นหรอืไม่ 

นำยก อบต.  ตำมทีท่่ำนสมำชกิหมู่ที ่๔ สอบถำมเร ือ่งเงนิสะสมเงนิมพีอจำ่ย 

แต่ก็ขึน้อยู่กบัควำม 

   เดอืดรอ้นจ ำเป็นแคไ่หน ซ ึง่สภำจะเป็นผูอ้นุมตั ิ

นำยสงัคม เศษฐำนัน สอบถำมสถำนะกำรคลงั 

ตอนนีม้เีงนิเขำ้มำพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำมขอ้บญัญตัหิรอืยงั 

   เพรำะโครงกำรรอ่งระบำยน ้ำหมู่ที ่๑๒ 

หำกฝนตกน ้ำจะท่วมจะด ำเนินกำรไม่ได ้



นำยก อบต.  โครงกำรรอ่งระบำยน ้ำ อยู่ในขัน้ตอนหำผูร้บัจำ้ง 

นำยขนัไช บุญทอง อยำกเสนอโครงกำรสรำ้งเมรุวดับะดนู 

เขำ้แผนพฒันำเพือ่จะไดม้โีอกำสใชจ้ำ่ยเงนิสะสม 

หวัหนำ้ส ำนักปลดั ตอนนีแ้ผนไดจ้ดัส่งใหผู้น้ ำทุกหมู่บำ้นแลว้ 

ใหต้รวจสอบโครงกำรทีไ่ม่มใีนแผน หำก 

   ตอ้งกำรเพิม่เตมิขอใหท้่ำนไดป้ระชมุกนัในหมู่บำ้นไดเ้ลย 

เพือ่เสนอในปีต่อไป และขอ 

      -๔- 

   ใหร้ะบุไวด้ว้ยวำ่จะด ำเนินกำรในชว่งปีใด 

กอ่นจะด ำเนินกำรจดัท ำขอ้บญัญตั ิ

   งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยใหจ้ดัล ำดบัควำมส ำคญัไวเ้ลย 

นำยทองผำ ไสยะลำ กล่ำวขอบคุณท่ำนนำยกทีจ่ะตดัเสือ้ทมีใหก้บั 

อำสำปศุสตัวต์ ำบลชมุภพูร 

นำยก อบต. 

 เสนอผลกำรด ำเนินงำนและตดิตำมประเมนิผลแผนพฒันำประจ ำปีงบประมำณ 

 พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 

๒๕๔๘ และแกไ้ขเพิม่เตมิ หมวด ๖ ขอ้ ๒๙(๓)  

เพือ่สภำรบัทรำบและเสนอแนะควำม 

คดิเห็น 

ประธำนสภำฯ  นัดประชมุคร ัง้ต่อไป ในวนัที ่๒๒ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๔ เวลำ 

๐๙.๓๐ น. แต่งกำย 

  เคร ือ่งแบบ 

- ปิดประชมุ เวลำ ๑๑.๔๐ น. 

  

 

 

(ลงชือ่)      มณีวรรณ ชำวไร ่ ผูบ้นัทกึกำรประชมุ  (ลงชือ่)  จมใจ 

ชยัแสง    ผูต้รวจ 

           (นำงสำวมณีวรรณ  ชำวไร)่                       (นำยจมใจ 

ชยัแสง) 



      เลขำนุกำรสภำฯ                                                      

 ประธำนสภำฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชมุสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

สมยัสำมญัที ่๑ คร ัง้ที ่๒/๒๕๖๔ 

วนัที ่๒๒  เดอืนกมุภำพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ  

หอประชมุองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

รำยชือ่ผูเ้ขำ้ประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยจมใจ  ชยัแสง ประธำนสภำฯ จมใจ  ชยัแสง  

๒ นำยเกษม  อนิไชยำ รองประธำนสภำฯ ----------------  

๓ นำงสำวมณีวรรณ ชำวไร ่เลขำนุกำรสภำฯ มณีวรรณ  ชำวไร ่  

๔ นำงพรเพ็ญ  เรยีงทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ พรเพ็ญ  เรยีงทอง  

๕ นำงจนัจลิำ โสภำจร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๑ จนัจลิำ โสภำจร  

๖ นำยบุญเรอืง  ทำงำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ บุญเรอืง  ทำงำม  

๗ นำงเพลนิจติ แสงสุข สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๒ เพลนิจติ แสงสุข  



๘ นำยติง๋ สนัประภำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ติง๋ สนัประภำ  

๙ นำยขนัไช บุญทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๓ ขนัไช บุญทอง  

๑๐ นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ บรรเทงิ ทหีอค ำ  

๑๑ นำงนวพรรณ คนเพยีร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๔ นวพรรณ คนเพยีร  

๑๒ นำยศรสีมพร  ชำดวง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๕ --------------------  

๑๓ นำยวฒันศกัดิ ์กสุุมำลย ์สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๖ วฒันศกัดิ ์กสุุมำลย ์ 

๑๔ นำยบญัชำ  เปลีย่นผึง้ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ --------------------  

๑๕ นำงค ำตำ  อนุมำตย ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๗ ค ำตำ  อนุมำตย ์  

๑๖ นำยสุบนิ  หงสอ์ำจ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ สุบนิ  หงสอ์ำจ  

๑๗ นำยทองผำ  ไสยะลำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๘ ทองผำ  ไสยะลำ  

๑๘ นำยมงคล  อนิทะวงค ์ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ ------------------  

๑๙ นำยจตุพรชยั  สงวนนำม สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่๙ จตุพรชยั  สงวนนำม  

๒๐ นำงสำวจนัญำ มำลำทอง สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

จนัญำ มำลำทอง  

๒๑ นำงสำวโสภำ ผวิข ำ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๐ 

โสภำ ผวิข ำ  

๒๒ นำงบวร ยำงธสิำร สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๑ 

บวร ยำงธสิำร  

๒๓ นำยบวร  คงอุน่ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

บวร  คงอุน่  

๒๔ นำยสงัคม  เศษฐำนัน สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๒ 

 สงัคม  เศษฐำนัน  

๒๕ นำยอทุศิ  สุขจติ สมำชกิสภำฯ หมู่ที ่

๑๓ 

อทุศิ  สุขจติ  

-๒-       

ผูร้ว่มประชมุ 

ล ำดบัที ่      ช ือ่-สกลุ      ต ำแหน่ง       ลำยมอืชือ่ หมำยเหต ุ

๑ นำยศรเีทพ  สุวรรณไตร นำยก อบต.    ศรเีทพ  

สุวรรณไตร 

 

๒ นำยบณัฑติย ์ยำงธสิำร เลขำนำยก อบต.    บณัฑติย ์

ยำงธสิำร 

 

๓ นำงชฎำรตัน ์อนิไชยำ รองนำยกอบต.   ชฎำรตัน ์อนิไชยำ  



๔ นำงบงัอร วฒุสิงัข ์ ผอ.กองคลงั    บงัอร วฒุสิงัข ์ 

หวัขอ้และรำยละเอยีดกำรประชมุ 

 เมือ่สมำชกิสภำฯครบองคป์ระชมุ 

ประธำนสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพรกล่ำวเปิดกำรประชมุและด ำเนินกำรป

ระชมุตำมระเบยีบวำระกำรประชมุ 

ระเบยีบวาระที ่๑  ประธำนแจง้ใหท้รำบ 

ประธำนสภำฯ  ไม่ม ี    

ระเบยีบวาระที ่๒ รบัรองรำยงำนกำรประชมุ 

ประธำนสภำฯ  ใหส้มำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร 

พจิำรณำส ำเนำรำยงำนกำร 

ประชมุสภำสมยัสำมญัที ่๑/๒๕๖๓ คร ัง้ที ่๑ เมือ่วนัที ่ ๑๕ 

กมุภำพนัธ ์๒๕๖๔ มผูีข้อแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 

มตทิีป่ระชมุ  รบัรอง 

ระเบยีบวาระที ่๓ กระทูถ้าม 

ระเบยีบวาระที ่๔ เร ือ่งทีค่ณะกรรมกำรทีส่ภำทอ้งถิน่ต ัง้ขึน้พจิำรณำแลว้เสรจ็ 

- ไม่ม ี

ระเบยีบวำระที ่๕ เร ือ่งเสนอเพือ่พจิำรณำ 

   พจิำรณำอนุมตัจิำ่ยขำดเงนิสะสม 

นำยก อบต. 

 เน่ืองจำกไดร้บัหนังสอืรอ้งเรยีนควำมเดอืดรอ้นของประชำชนเร ือ่งกำรขำ

ดแคลน 

   น ้ำเพือ่กำรเกษตร 

ซ ึง่งบประมำณตำมขอ้บญัญตัไิม่เพยีงพอในกำรด ำเนินกำรแกไ้ข 

   ปัญหำควำมเดอืดรอ้นใหแ้กป่ระชำชนได ้

จงึไดเ้สนอท่ำนสมำชกิสภำเพือ่พจิำรณำ 

   ใชจ้ำ่ยเงนิสะสม 

ในกำรแกไ้ขปัญหำควำมเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประชำชนชำว 

   ต ำบลชมุภพูร 

เสนอท่ำนสมำชกิสภำเพือ่พจิำรณำจำ่ยขำดเงนิสะสม จ ำนวน ๓  



   โครงกำร ดงันี ้

      -๓- 

  ๑.โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้ มข.๒๗ หว้ยทรำย(ตอนกลำง) 

หมู่ที ่๓ บำ้นหว้ยลกึ ขนำด 

  สนัฝำยสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังขำ้งสูง  ๓.๐๐ เมตร กวำ้ง ๑๖ เมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบแปลน 

  ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร จ ำนวน ๗๘๑,๐๐๐ บำท 

(เจ็ดแสนแปดหมืน่หน่ึงพนั 

  บำทถว้น) 

  ๒. โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้ มข.๒๗ หว้ยฮี ้หมู่ที ่๑๓ 

บำ้นโคกส ำรำญรุง่เรอืง ขนำด 

  สนัฝำยสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังขำ้งสูง  ๓.๕๐ เมตร กวำ้ง ๒๐ เมตร 

รำยละเอยีดตำม 

แบบแปลนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร จ ำนวน 

๘๙๕,๐๐๐ บำท 

 (แปดแสนเกำ้หมืน่หำ้พนับำทถว้น) 

  ๓. โครงกำรซอ่มแซมฝำยใหญ่ หมู่ที ่๓ บำ้นหว้ยลกึ 

รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของ 

  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภพูร จ ำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บำท 

(สีแ่สนเกำ้หมืน่หกพนับำทถว้น) 

นำยบรรเทงิ ทหีอค ำ กำรซอ่มแซมฝำยใหญ่หำกร ือ้ท่อเดมิแลว้ลงใหม่ 

มนัจะไม่ขำดอกีหรอื 

ชำ่งโยธำ  กำรร ือ้จะร ือ้เฉพำะหนำ้ฝำยทีท่รดุไม่ไดร้ ือ้ท ัง้หมด 

ประธำนสภำฯ  ขอมตเิห็นชอบกำรอนุมตัจิำ่ยขำดเงนิสะสม 



  ๑.โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้ มข.๒๗ หว้ยทรำย(ตอนกลำง) 

หมู่ที ่๓ บำ้นหว้ยลกึ ขนำด 

  สนัฝำยสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังขำ้งสูง  ๓.๐๐ เมตร กวำ้ง ๑๖ เมตร 

รำยละเอยีดตำมแบบแปลน 

  ขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร จ ำนวน ๗๘๑,๐๐๐ บำท 

(เจ็ดแสนแปดหมืน่หน่ึงพนั 

  บำทถว้น) 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

 

 

 

     -๔- 

  ๒. โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำลน้ มข.๒๗ หว้ยฮี ้หมู่ที ่๑๓ 

บำ้นโคกส ำรำญรุง่เรอืง ขนำด 

  สนัฝำยสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังขำ้งสูง  ๓.๕๐ เมตร กวำ้ง ๒๐ เมตร 

รำยล ะเอยีดตำม 

แบบแปลนขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภูพร จ ำนวน 

๘๙๕,๐๐๐ บำท 

 (แปดแสนเกำ้หมืน่หำ้พนับำทถว้น) 

มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

  ๓. โครงกำรซอ่มแซมฝำยใหญ่ หมู่ที ่๓ บำ้นหว้ยลกึ 

รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของ 

  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลชมุภพูร จ ำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บำท 

(สีแ่สนเกำ้หมืน่หกพนับำทถว้น) 



มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์

ระเบยีบวาระที ่๖  เร ือ่งอืน่ๆ 

นำยสุบนิ หงษอ์ำจ อยำกขอใหม้กีำรจำ่ยเงนิสะสมซอ่มถนนลูกรงัหมู่ที ่๑๓ หว้ยฮี ้

เพรำะหนำ้ฝน 

   จะสญัจรล ำบำกมำก 

นำยจตุพรชยั สงวนนำม

 อยำกใหพ้จิำรณำหำงบประมำณเพือ่สมทบกำรสรำ้งเมรุวดับะดูน 

นำยสงัคม เศษฐำนัน ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กหมู่ที ่๖ 

เสำธงช ำรุดไม่สำมำรถเชญิธงขึน้ได ้ฝำกผูบ้รหิำร 

   หำชำ่งไปซอ่มแซมดว้ย 

นำยก อบต. 

 เร ือ่งถนนลูกรงัขอใหเ้รำด ำเนินกำรในขอ้บญัญตัใิหเ้รยีบรอ้ยกอ่น 

หำกเดอืดรอ้น 

   ก็ใหเ้สนอหนังสอืเขำ้มำ 

ส่วนเร ือ่งเสำธงนำยกยงัไม่ไดร้บัเร ือ่งรำยงำน ฝำกเร ือ่ง 

   กำรท ำแผนในแต่ละหมู่บำ้น 

ขอใหท้่ำนสมำชกิไดเ้ขำ้รว่มประชมุประจ ำเดอืน 

   กบัก ำนัน ผูใ้หญ่บำ้น ของหมู่บำ้นท่ำนดว้ย 

เรำจะไดร้บัทรำบปัญหำควำมเดอืดรอ้น 

   จ ำเป็นของชำวบำ้นอย่ำงแทจ้รงิ 

- ปิดสมยัประชมุสำมญัที ่๑/๒๕๖๔ เวลำ ๑๑.๔๐ น. 

  

 

 

(ลงชือ่)      มณีวรรณ ชำวไร ่ ผูบ้นัทกึกำรประชมุ  (ลงชือ่)  จมใจ 

ชยัแสง    ผูต้รวจ 

           (นำงสำวมณีวรรณ  ชำวไร)่                       (นำยจมใจ 

ชยัแสง) 

      เลขำนุกำรสภำฯ                                                      

 ประธำนสภำฯ 

 
 



 


