
1 
 

(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 10  เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสุวรรณ    นนทะคุณ ประธานสภาฯ สุวรรณ   นนทะคุณ  
2 นายบุญห่วง    สินไชย รองประธานสภาฯ บุญห่วง    สินไชย  
3 นายโกวิทย์     ทรานุกร เลขานุการสภาฯ โกวิทย์    ทรานุกร  
4 นายสมหมาย   ขันตี สมาชิกสภาฯ  ม.1 สมหมาย   ขันตี              
5 นางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.1 สุภาดา  สาระพัฒน์  
6 นายบุญเรือง     สุนสิน สมาชิกสภาฯ  ม.2 บุญเรือง   สุนสิน  
7 นายสุดใจ        ไวยะ สมาชิกสภาฯ  ม.3 สุดใจ    ไวยะ       
8 นายสุรพล     พิมจันนา สมาชิกสภาฯ  ม.3 สุรพล    พิมจันนา  
9 นายสง่า         อัคติ สมาชิกสภาฯ  ม.4 สง่า    อัคต ิ         
10 นายวีระ      โคตรพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.5 วีระ     โคตรพัฒน์  
11 นายไกร        แผ่นดี สมาชิกสภาฯ  ม.5 ไกร        แผ่นดี  
12 นายสุบรรณ   แก้วอุดม สมาชิกสภาฯ  ม.6 สุบรรณ   แก้วอุดม             
13 นายทองปาน   ชาวประมง สมาชิกสภาฯ  ม.6          -  
14 นายอดุลย์     จันทจร สมาชิกสภาฯ  ม.7 อดุลย์     จันทจร           
15 นายสมเดช     มาตรา สมาชิกสภาฯ  ม.7 สมเดช     มาตรา            
16 นายวาสน์    สอนค า สมาชิกสภาฯ  ม.8 วาสน์      สอนค า  
17 นายอ านาจ     คงสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.8 อ านาจ   คงสุวรรณ์  
18 นายบุญมา    ทานัง สมาชิกสภาฯ  ม.9 บุญมา    ทานัง  
19 นางสาวทองใหม่   ทองโคตร สมาชิกสภาฯ  ม.9 ทองใหม่   ทองโคตร            
20 นายสงค์          บุตตะวัง สมาชิกสภาฯ  ม.10 สงค์    บุตตะวัง             
21 นายเสถียร       เชียงพฤกษ์ สมาชิกสภาฯ  ม.11 เสถียร    เชียงพฤกษ์  
22 นายธนพล       เหมือนเหลา สมาชิกสภาฯ  ม.12 ธนพล    เหมือนเหลา              
23 นายประดิษฐ์    มินิชิต สมาชิกสภาฯ  ม.12 ประดิษฐ์    มินิชิต         
24 นายณัฐภพ       ค าเลิศ สมาชิกสภาฯ  ม.13 ณัฐภพ   ค าเลิศ  
25 นางยศ            ค าภูแสน สมาชิกสภาฯ  ม.13 ยศ   ค าภูแสน  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเรืองศิลป์  คะโยธา            นายกฯ เรืองศิลป์  คะโยธา  
2 นายอ านวย     ผ่องแผ้ว          รองนายกฯ อ านวย  ผ่องแผ้ว  
3 นายไสว  พิมจันนา          รองนายกฯ ไสว  พิมจันนา  
4     
5     

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายทองปาน  ชาวประมง          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ขาด 
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ    -    สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
26 นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.14 บุญทัน  วรรณพราหมณ์          
27 นายสุบิน        เมืองศรีมาตร สมาชิกสภาฯ  ม.14  สุบิน     เมืองศรีมาตร           
28 นายศักดิ์ชัย       เผ่าพงค์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 ศักดิ์ชัย    เผ่าพงค์  
29 นายมานิตย์       พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 มานิตย์       พรมจารีย์                  
30 นางพรมมี         ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ  ม.16 พรมมี    ภูน  าต้น  
31 นางนงคราญ      บุตะละ สมาชิกสภาฯ  ม.17 นงคราญ   บุตะละ  
32 นายแดง          ชาประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ  ม.17 แดง   ชาประดิษฐ์              
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

                

          เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้เข้ามาในที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว

         นายสุวรรณ  นนทะคุณ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ท าหน้าที่เป็น ประธานของ

         การประชุมในวันนี ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี  

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่อง   ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ    

ประธานสภาฯ         วันนี วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2560 

 มี สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 31 คน  

         ขาด 1 คน คือ 

     1. นายทองปาน  ชาวประมง               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 

 ซ่ึงในวันนี  มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไปและขอเชิญ

 เลขานุการสภาฯได้อ่านตามประกาศเรียกประชุมสภาฯให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วย 

เลขานุการสภาฯ          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

 ต าบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1  ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และที่

 ประชุมมีมติให้ก าหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั งแต่วันที่ 1 - 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 นั น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับ ข้อ 22 แห่งระเบียบ

 กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง 

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

 ประจ าปี 2560  ตั งแต่วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                     รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 คณะกรรม 

 การตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั งท่ีแล้ว หรือไมค่รับ  ถ้าไม่มี 

 ผมขอให้สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 
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ที่ประชุมฯ             รับรอง          29       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     2        คน 

 

ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง    เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด  มีเรื่องที่จะแจ้งเสนอให้ที่ประชุม
 ทราบหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืน 

นายเรืองศิลป์  คะโยธา           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้แจ้งว่า เมื่อวานนี ได้มีการจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่
 มาที่บ้านดงบาก และเป็นเกียรติยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มาตรวจเยี่ยมต าบลบ้านเหล่า 
 ท่านได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ้านเหล่า กับผู้น าชมชนแต่ละหมู่  
 บ้านและผมในนามคณะฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 ท่านได้เน้นย  าก าชับปัญหาที่จะเกิดในวันข้างหน้าคือเรื่องน  าเรื่องภัยแล้ง เป็นเรื่องที่ส าคัญมากก็ขอให้  
 สมาชิกสภาฯทุกท่านได้น าปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนและประชุมประชาคมชาวบ้านเข้า
 มา เพ่ือจะได้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม บางหมู่บ้านท่านก็ได้น าปัญหาความเดือดร้อนมาแล้ว แต่ยังมีบาง
 หมู่บ้านที่ยังไม่ส่งมาจึงขอให้สมาชิก สภาฯทุกท่านให้ความร่วมมือ เพ่ือจะได้หาแนวทางและแก้ไข
 ปัญหาร่วมกันและโครงการที่เกินศักยภาพ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีงบประมาณไม่
 เพียงพอไม่สามารถจะด าเนินการได้ ก็ให้สรุปในวันอังคารนี  โดยที่มีนายอ าเภอเป็นพ่ีเลี ยงและให้น า
 โครงการส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พิจารณาต่อไป 

น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9  ได้แจ้งว่า อ าเภอเจริญศิลป์ฝ่ายปกครองได้น างบประมาณมาพัฒนาต าบล
 บ้านเหล่า ซึ่งมี 2 หมู่บ้านที่ได้โครงการคือหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 9 และท่านปลัดอ าเภอฯก็ได้มาถ่ายรูป
 สถานที่ห้วยผาลาด เพ่ือจัดจะได้ท าโครงการและด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง    กระทู้ถำม 

ประธานสภาฯ                     4.1 น  าประปาภายในหมู่บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

นายสุวรรณ  นนทะคุณ          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10  ได้ตั งกระทู้ถาม เรื่องน  าประปาภายในหมู่บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 ไม่
 เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ผมอยากถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าว่าท่านมี
 วิธีการอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะอีกสองเดือนข้างหน้าบ่อน  าที่ใช้อยู่ น  าอาจจะหมดและไม่
 เพียงพอ   

นายเรืองศิลป์  คะโยธา           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ตอบค าถามว่า สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรน  าได้น า
 โครงการมาขุดลอกอ่างเก็บน  าฝั่งบ้านหนองบัวงาม เขามาปล่อยน  าทิ งหมด ท าให้บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 



5 
 

 ไม่มีน  าประปาใช้ ก็เลยเกิดปัญหาการขาดแคลนน  า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าก็ได้แก้ปัญหาใน
 เบื องต้นไปครั งหนึ่งแล้ว พอชาวบ้านลงปลา ท าให้น  าขุ่นไม่สามารถน าน  ามาใช้ได้และได้ด าเนินการหา
 แหล่งน  าใหม่ มาใช้น  าที่สระแดงร่วมกับหมู่ที่ 16 และได้สูบน  าให้พ่ีน้องประชาชนเพ่ือบรรเทาความ
 เดือดร้อนไปแล้ว และเพ่ือแก้ปัญหาต่อไปผมได้ให้ช่างไปส ารวจเพ่ือไปด าเนินการท าโครงการเพราะบาง
 ที่อาจใช้งบประมาณจากเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนบ้านหนองแวง
 หมู่ที่ 10 ต่อไป 

ประธานสภาฯ                     4.2 การตรวจสอบการบริหารงานราชการภายในส านักงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญ
 งาน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯผู้ตั งกระทู้ถามได้ชี แจงด้วยครับ 

นายโกวิทย์  ทรานุกร            สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16  ได้ตั งกระทู้ถาม เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงานราชการภายใน
 ส านักงานต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ผมเป็นเลขานุการสภาฯมีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน
 กิจการสภาและต้องเตรียมเอกสารเข้าที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 ต่างๆหรือเอกสารที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แต่ผมติดต่องานวันไหนก็ไม่พบเจ้าหน้าที่ธุรการ ผมจึง
 ถามท่านประธานไปยังท่านนายกฯว่า เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เดือนมาท างานกี่วัน และมีวิธีการที่จะแก้ไข
 อย่างไรในการท าหน้าที่ตรงนี ให้เกิดความพร้อมและให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง
 อย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ 

นายเรืองศิลป์  คะโยธา           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ตอบค าถามว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการท างานของ
 เจ้าหน้าที่ต าบลเพ่ือให้ทราบในเบื องต้น ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การบริหารงานในต าบลบ้านเหล่า 
 ได้แยกออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. ส านักงานปลัด  2. กองคลัง  3. กองช่าง  4. สวัสดิการสังคม การควบ 
 คุมดูแลจะอยู่ในบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานหรืออุปสรรค
 ที่เกิดขึ นแต่ละส่วนนั น หัวหน้าส่วนต้องแก้ไขปัญหาต่างๆในเบื องต้นและรายงานไปยังรองปลัดฯเสนอ
 ต่อปลัดฯตามล าดับขั นตอนจนถึงนายกฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคล ในกรณีนี ผมยัง
 ไม่ทราบข้อเท็จจริง จนกว่าจะน าเรื่องนี ไปสอบถามผู้บังคับบัญชาเขาก่อนก็คือหัวหน้าส านักงานปลัดฯว่า
 มาท างานกี่วัน เขาท าผิดระเบียบหรือไม่ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงและผมจะมาแจ้งให้สภาฯทราบต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ           5.1 เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่ที่ 16 ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 ได้อภิปรายชี แจงราย  
 ละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 

นางพรมมี  ภูน  าต้น               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16  ได้อภิปรายว่า เนื่องด้วยกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแวงหมู่ที่ 16 ได้ท าการ
 ขอกู้ยืมเงินในโครงการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นประจ าทุก
 ปี เพ่ือไปท าโครงการจัดซื อปุ๋ย มาให้กับเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกได้ท าการกู้ยืมปุ๋ย เพ่ือจะได้น าไปใช้
 ประโยชน์ในนาข้าว อ้อย มันส าปะหลัง  ยางพารา เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการท า
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 เกษตรกรรมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้และเพ่ิมผลผลิตได้มากยิ่งขึ น  เมื่อปี พ.ศ. 2559 
 สมาชิกกลุ่มเกษตรได้กู้ยืมเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาทและได้คืนเงินกู้ ให้กับ
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั นดิฉันในนาม
 ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแวงหมู่ที่ 16 จึงได้น าโครงการดังกล่าวเข้ามาในที่ประชุมสภาได้
 พิจารณาและขออนุมัติจากสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพ่ือจะได้น าเงินไปด าเนินการตามโครงการ
 จัดซื อปุ๋ยแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านหนองแวงหมู่ที่ 16 เพ่ือจะได้ได้กู้ยืมและน าไปใช้ให้เป็น
 ประโยชน์ ต่อไป 

ประธานสภาฯ                     ครับสมาชิกสภาฯก็ได้อภิปราย ก็ได้ชีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้วมี
 สมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตใินที่ประชุม ขอให้ เลขานุการสภาฯนับ
 องค์ประชุมด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  29  คน ถือว่าครบองค์ประชุม เรื่อง ขอกู้ยืมเงิน
 กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 16 จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วย
 ขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         28       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     1        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้กู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของหมู่ที่ 16 

 

ระเบียบวำระท่ี 6       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ      ในระเบียบวาระนี ผมได้เชิญผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาร่วมประชุมด้วยท่านมี
 เรื่องท่ีจะชี แจงให้สมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบขอเชิญครับ 

นายสมชาย  จันลองจับจืด    อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 สกลนคร ได้จัดท าแผนโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
 ผาลาด และได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสกลนคร ที่ประชุมมีมติการยื่นขอ
 อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ส านักงานจึงขอความร่วมมือให้จัดประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  เ พ่ือ
 จะได้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานสภาฯ                 ในเรื่องนี ต้องมีการพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ผมจึงได้ขอให้ทุกท่านได้ไปดู
 ศึกษารายระเอียดตามเอกสารให้รอบคอบก่อนและค่อยมาพิจารณากันในวันหน้าครับ 
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ประธานสภาฯ                 ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท า หน้าที่ ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน การประชุมวันนี    ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
 ได้รับทราบว่า ในวันอังคำร ที่ 14 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลำ 09.30 น. จะมีการประชุมอีก
 ครั งผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่ เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ                
  

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 
                           (ลงชื่อ)        โกวิทย์    ทรานุกร          ผู้จัดบันทึกการประชุม                         

                          (นายโกวทิย์    ทรานุกร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
           (ลงชื่อ)        สุวรรณ    นนทะคุณ       ผู้ตรวจสอบการประชุม                           

                                    (นายสุวรรณ    นนทะคุณ) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า    
    
             (ลงชื่อ)        บุญเรือง  สุนสิน            ผู้รับรองการประชุม 
                  (นายบุญเรือง  สุนสิน) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่  2  
     
             (ลงชื่อ)         สุดใจ  ไวยะ                ผู้รับรองการประชุม 
                  (นายสุดใจ  ไวยะ) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 
                        
             (ลงชื่อ)        ทองใหม่  ทองโคตร        ผู้รับรองการประชุม                                    
                                             (น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร)      
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 
              
             (ลงชื่อ)        นงคราญ  บุตะละ          ผู้รับรองการประชุม 
                 (นางนงคราญ  บุตะละ) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที ่17 
 

       


