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 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕64    

วันที่ 30 กันยายน ๒๕64 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
นายชิด    งาต้น 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชูศรี  มีของ 
นางประภารัตน์  คำรอด 
นายธนพล  ทนทาน     
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นายสมชาย  โชคลาภ 
นางชัชชญา  บัวบาน 
นายสุรเดช   เสนะสุนันทา 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายสมพงศ์   ดวงจันทร์ 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน  พิศพันธ์    
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
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ส.อบต.หมู่  3 
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ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  9 
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ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  12 
ส.อบต.หมู่  13 
เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา  ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ   เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
ชิด  งาต้น                
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ทองเลื่อน  เครือพาน 
เฮียง   ชาวนา 
ธนกฤต  รุจิระพงศ์ 
ชูศรี  มีของ 
ประภารัตน์  คำรอด 
ธนพล  ทนทาน     
สมศักดิ์  กาเหว่า 
สมชาย  โชคลาภ 
ชัชชญา  บัวบาน 
สุรเดช   เสนะสุนันทา 
สมคิด   ชัยวิรัช 
สมพงศ์  ดวงจันทร์ 
ณรงค ์ มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน  พิศพันธ์    
สมสิทธิ์  จาคำมา 

       ผู้ไมม่าประชุม 
  -ไม่มี- 

/ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
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4 
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7 
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จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร ์
นางบวัลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางสาวอินทุกานต์  ถุงแก้ว 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางวริศรา สีใจวงค์ 
 

นายก อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หวัฝาย 
รองปลดั อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

  ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  มานพ  ชมเชย 
  วีรยุทธ  สุขเจริญ 
  อินทุกานต์  ถุงแก้ว 
  วราพร  พุ่มพวง 
  สุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
  อัณณช์ญา  ขยัก 
  วริศรา สีใจวงค์ 
 

          เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมสิทธิ์  จาคำมา เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม       

สมาชิกสภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบู ชา          
พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่  1     
ประจำปี2564 โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ขอประชาสัมพันธ์ของกลุ่มรักแม่มาน จะมีกิจกรรมปล่อยปลา         

ที่อ่างแม่มาน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 หากสมาชิกท่านใด 
สนใจเข้าร่วมก็สามารถเข้าร่วมได้ตามวันละเวลาที่แจ้งครับ 

- ขอแจ้งเร่ืองเตาเผา ที่วัดแพร่ธรรมราม เป็นเตาเผาแบบ 1 เตาเผา 
เหมือนระบบของป่าช้าขี้หนอนครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรือ่งรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย         
                         สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครัง้ที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
 ประธานในที่ประชุม    
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  หากไม่มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ขอความ    

ประธานในที่ประชุม      เห็นชอบทุกท่านรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดว้ย 
              มติที่ประชุม             - มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  

3/2564 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564  
/ระเบียบวาระ... 
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 ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติเพื่อพิจารณา เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2566-2570)  

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม    -  ขอเชิญนายก อบต.หัวฝาย นำเสนอต่อที่ประชุมครับ  
  ประธานในที่ประชุม    

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  – เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
นายกฯ              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ดำเนินการจัดทำร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามขั้นตอนและวิธีการของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พศ.2561 โดยผ่าน
การเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมากำหนด        
แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยนำข้อมูลพื้นฐาน   
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้อง      
กับนโยบายของผู้บริหารและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ได้ผ่าน       
การเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้เสนอเพื่อให้สภาฯได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามที่ได้แจกจ่ายเอกสารให้กับ   
ทุกท่านล่วงหน้าแล้วครับ 

นายสมสทิธิ์  จาคำมา     - ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สถ 0023.14/ว 099 ลงวันที่ 7 มกราคม  
เลขานุการฯ          2564 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนังสือด่วนที่สุด ที่ สถ 0023.14/      
ว 049 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ สถ 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล  

/องค์การ... 
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 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
ป ระกาศ ใช้ แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2 5 6 1 -2 5 6 5 )แล้ วนั้ น 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ในพื้ นที่ ได้ อย่ าง              
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอำนาจตาม
ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำแผน พัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น          
(พ.ศ.2566-2570) โดยให้ทางหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านได้มีการประชาคม
ระดับหมู่บ้านและยื่นข้อเสนอวาระการประชุมมาที่ทำการองค์การบริหาร
ส่ วนตำบลหั วฝาย และท างองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนตำบลหั วฝาย               
ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆต่อไป และเมื่อแล้วเสร็จ จะได้ให้สมาชิก
สภาฯได้พิจารณา เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   -  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ประธานในที่ประชุม    (พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดตามเอกสารแนบแจกจ่ายให้ท่านในที่

ประชุมแล้วนั้น โดยได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากคณะกรรมการพัฒนาแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 
2570) ในวันนี้ครับ 

ที่ประชุม   -  มีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                            
(พ.ศ. 2566- 2570)  

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
            นายกฯ         ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในครั้งนี้ ซึ่งผมจะได้รีบลงนามประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามขั้นตอนต่อไป 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 10.30 น. ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักเบรก สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุก

ท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 10.45 น. เพื่อประชุมพิจารณา
ตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป  

 
                   /หลังจากพัก…  
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 หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชมุครบองค์
ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชมุดำเนินการประชุมต่อ 

นายสมบูรณ์  ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการพักเบรกมานานพอสมควรแล้ว และที่ประชุมได้ร่วมกัน 
ประธานในที่ประชุม     พิจารณาพร้อมกับมกีารอภิปรายซักถามกันอย่างหลากหลายในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

นายสมพงศ์  ดวงจันทร ์ - ขอสอบถามนายก อบต.และปลัด ผ่านท่านประธานสภา เกี่ยวกับ 
   ส.อบต.หมู่ 9  โครงสร้างพื้นฐาน ตามที่สภาได้อนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้ว         

เมื่อการประชุมสภาครั้งก่อนหลายโครงการเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหา    
ความเดือดร้อนของประชาชน ทุกวันนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างก็ทราบกันดี
แล้วว่า สภาได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ทราบว่าหลายโครงการได้ดำเนินการและอีกหลาย
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ อยากว่าโครงการที่ เหลือดำเนินการ      
ไปถึงไหนแล้ว ละจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ หากว่าผู้บริหารและสมาชิกสภาชุด
นี้ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามก็ขอให้ปลัดในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายก
ขอให้ ได้ดำเนินการรีบจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุหาผู้รับจ้าง
ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

นายพงศกร  จัดของ  - ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารและสมาชิกสภายุคนี้จะพ้นหน้าที่วันไหน ทราบว่า 
  ส.อบต.หมู่ 1 อาจจะไม่นานจากนี้ ก็ขอให้ปลัดที่จะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.

หัวฝาย ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่สภาได้อนุมัติให้ใช้เงินสะสมไว้
หลายโครงการนั้น และอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ช่วง
ระหว่างวนที่ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่นั้น ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างหาผู้รับจ้างมาดำเนินการโครงการที่สภาได้ให้ความเห็นชอบใช้
จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้น ขอให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะเป็น
โครงการที่ผู้บริหารคือนายกได้ขออนุมัติต่อสภา เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

นายธนพล  ทนทาน  - โครงการก่อสร้างพื้นฐานตามที่ผู้บริหารเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
  ส.อบต.หมู่ 6 ต่อสภา อบต.หัวฝาย และสภาได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นเป็นนโยบายหรือโครงการ
ต่อเนื่องที่สภาได้อนุมัติให้ดำเนินการไว้ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาจากนี้ไป 

          /หากผู้... 
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 หากผู้บริหารและสภาชุดนี้ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลงก็ขอให้ปลัดในฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่นายก ได้ดำเนินการโครงการที่สภาอนุมัติไว้นั้นต่อไปและ
แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ หากไม่รับดำเนินการ        
อาจก่อให้ความความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับโครงการที่สภา
ได้อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้วนั้น ผมในฐานะสมาชิกสภาและตัวแทนของ
ชาวบ้านเป็นห่วงว่าหากผู้บริหารและสมาชิกสภาชุดนี้ ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ลงโครงการที่อนุมัติไว้นั้น จะไม่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องก็ขอ
ฝากท่านฝากท่านปลัดซึ่งท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่นายกในช่วงเวลานั้น 
ขอให้รบัดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วย 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  โครงการพื้นฐานหลายโครงการที่สภาได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม       
นายกฯ                ในการประชุมสภาครั้งก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองต่อ

ความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้น หลายโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว 
และหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้าง และยัง
มีอีกหลายโครงการบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การใช้จ่ายเงินสะสม
ตามที่สะสมได้อนุมัติได้ดำเนินการนั้น เป็นโครงการหรือนโยบายเดิม
ต่อเนื่องที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติไว้นั้น ก็ขอให้
ปลัดได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามที่เสนอแผน
ดำเนินการต่อผู้บริหารไว้ เพราะหลายท่านเป็นห่วงว่าหากผู้บริหารและ
สมาชิกสภาชุดนี้ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลง ซึ่งได้โครงการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับ
จ้างต่อโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่สภาได้อนุมัติไว้นั้น จะไม่ดำเนินการ
ต่อเนื่องก็ขอให้ปลัดในช่วงระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายกอยู่นั้นได้ดำเนินการ
ไปต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหาก   
ไม่รับดำเนินการอาจก่อเกิดความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนได้ 

นายสมสิทธิ์  จาคำมา     - ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมทุกท่าน ตามที่ทุกท่านเป็นห่วงว่าหาก 
     เลขานุการฯ ผู้บริหารและสมาชิกาภาชุดนี้ได้หมดหน้าที่หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงและ

ใช้เวลาในการรับสมัครเลือกตั้งใหม่นั้น โครงการก่อสร้างตามที่ประชาชน
ได้เสนอขอให้ดำเนินการและสภา อบต.หัวฝายได้อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหลายโครงการนั้น      
จะไม่แล้วเสร็จหรือได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น ขอเรียนว่าที่ผ่านมา
หลังจากที่สภาได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว ทางกระผมในฐานะปลัด 
พร้อมกองช่างและกองคลังงานพัสดุได้จัดทำแผนงานกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการโครงการต่างๆตามที่ได้อนุมัติไว้เสนอต่อท่านนายกไว้แล้วนั้น 
หลายโครงการได้ดำเนินการแล้ว และอีกหลายโครงการอยู่ระหว่าง 

/ดำเนินการ... 
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 ดำเนินการเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ติดฤดูฝนทำให้เป็น
อุปสรรคปัญหาติดขัด ทำให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ        
ไม่สะดวกอาจล่าช้าไปบ้าง แต่ระยะเวลาที่เหลือจากนี้ไปเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหารและสภาได้เร่งรัดมานี้นั้น ช่วงระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารและ
สภาเพราะอาจหยุดปฏิบัติหน้าที่ในไม่ใช้นี้ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวกระผม
รับปากว่าจะดำเนินการต่อเนื่องไป ตามที่ท่านทั้งหลายได้กำชับมานี้          
โดยจะพยายามดำเนินการให้ เป็นไปตามกำหนดเวลาของแผนงาน
โครงการที่กำหนดและได้เสนอผู้บริหารไว้นั้นครับ 

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม  - อย่างที่ทุกท่านไดท้ราบกันมาแล้วนั้นว่าทั้งผู้บรหิารและสมาชิกสภา 
ประธานในที่ประชุม      อาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในไม่ช้านี้ก็ขอฝากให้ท่านปลัดได้ดำเนินการ

โครงการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและสถาได้อนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมไว้ในการประชุมสภาครั้งก่อน ก็ขอให้รีบดำเนินการต่อเนื่องและให้
แล้วเสร็จตามแผนงานระยะเวลาที่กำหนดไว้  และใช้เวลาประชุมสภามา
เป็นเวลาพอสมควร มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีก
หรือไม่ครับ หากไม่มีก็ขอบคุณทุกท่าน วันนี้ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้
ครับ 

ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
(ลงชื่อ)         สมสิทธิ์ จาคำมา ผู้บันทึกการประชุม 

          (นายสมสิทธิ์ จาคำมา) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหวัฝาย    
 
 
 

    (ลงชื่อ)       สมบูรณ์ ชอบธรรม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย                                                         

 

 

(ลงชื่อ)        ธนกฤต รุจิระพงศ์ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
        (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5 

/(ลงชื่อ)...  
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(ลงชื่อ)         ธนพล  ทนทาน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนพล  ทนทาน) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

(ลงชื่อ)       อำไพ  เพลิดเพลิน ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                 (นางอำไพ  เพลิดเพลิน)  

ส.อบต.หมู่ที่ 1 
 
  
 


