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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 8  เดือนพฤษภำคม 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 ทองปาน   ชาวประมง             
14 นายอดุลย์   จันทจร สมาชิกสภาฯ  ม.7 อดุลย์   จันทจร           
15 นายสมเดช   มาตรา สมาชิกสภาฯ  ม.7 -  
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 
1 นายอ านวย  ผ่องแผ้ว รองนายกฯ อ านวย  ผ่องแผ้ว 
2 นายไสว  พิมจันนา รองนายกฯ ไสว  พิมจันนา 
3 นางพรรชรนันท์  สายจันดี รองปลัดฯ พรรชรนันท์ สายจันดี 
4 นายสายัณห์  พิมจักแสน ประชาชนหมู่ที่ 10 สายัณห์  พิมจักแสน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมเดช  มาตรา สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ลากิจ 
2 นายมานิตย์  พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 ลากิจ 
3 นางนงคราญ  บุตะละ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 17 ลากิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -  
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 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1/2560 

 มี สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 29 คน  

         ลากิจ 3  คน คือ 

     1. นายสมเดช  มาตรา               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8     

   2. นายมานิตย์  พรมจารีย์           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15    

    3. นางนงคราญ  บุตะละ             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 17 

 ซ่ึงในวันนี  มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไปและขอเชิญ

 เลขานุการสภาฯได้อ่านตามประกาศเรียกประชุมสภาฯให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วย 

เลขานุการสภาฯ          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

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

 ประชุมมีมติให้ก าหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั งแต่วันที่ 1 - 15 เดือนพฤษภาคม 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 2  

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

 มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                     รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ

 ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
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ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั งท่ีแล้วหรือไมค่รับ   ถ้าไม่มี 

 ผมขอให้สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ             รับรอง          24       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     4        คน 

 

ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง    เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด  มีเรื่องที่จะแจ้งเสนอให้ที่ประชุม
 ทราบหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืน 

นายสุบรรณ  แก้วอุดม           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6  ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2560 ได้มีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กบ้านดงบากแห่งใหม่ ก็ต้องขอขอบคุณทางคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ไปร่วมงานใน
 วันนั นด้วยครับ 

นางสาวทองใหม่  ทองโคตร     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9  ได้แจ้งว่า ที่ดิฉันไม่ยกมือรับรองรายงานการประชุม เพราะการประชุม
 สมัยวิสามัญครั งที่แล้วนั น เพราะดิฉันไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาประชุม ได้รับแต่หนังสือการติดตามและ
 ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดิฉันไม่ได้ขาดและไม่ได้ลาแต่ไม่ได้หนังสือให้มาประชุม 

เลขานุการสภาฯ                  ในการเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญครั งที่ 1ที่ผ่านมา ประธานและผมไม่ได้เป็นคนส่งเอกสาร
 ให้สมาชิกสภาฯทุกคนให้มาประชุม แต่เป็นการขอเปิดวิสามัญโดยที่ท่านนายกฯและเจ้าหน้าที่เป็นคน
 จัดส่งเอกสารเอง ประธานและผมก็ได้รับเอกสารพร้อมกันเหมือนกับสมาชิกสภาฯทุกท่านเหมือนกัน 
 เพราะการประชุมสภาทุกครั งต้องส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมการเรียกประชุมด้วย ผมก็ได้ติติง
 ไปยังเจ้าหน้าที่และต่อไปการส่งเอกสารทุกครั งก็ต้องเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 

 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง   เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ           4.1.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค บ้านเหล่า หมู่ที่ 1 งบประมาณ 250,000 บาท ขอเชิญสมาชิก
 สภาฯหมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นายสมหมาย  ขันตี              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1  ได้อภิปรายว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ตั ง
 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
 การเกษตรสายรอบวัดศรีทองอินทร์ หมู่ที่ 1 งบประมาณตั งไว้จ านวน 250,000 บาท แต่เนื่องจาก



5 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้มีการด าเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวโดยใช้งบประมาณ
 เหลือจ่ายในปี 2559 ไปแล้วนั น ดังนั นชาวบ้านเหล่าหมู่ที่ 1จึงมีมติในที่ประชุมในการขอเปลี่ยนแปลง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า งบประมาณ 
 250,000 บาทตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี  

นางพรรชรนันท์  สายจันดี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของบ้านเหล่าหมู่ที่ 1 นั น เนื่องจากเป็นรายการที่ตั งใหม่ไม่ได้
 ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 และเพ่ือจะได้ด าเนินการโอน
 งบประมาณไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพ่ือได้อนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้
 ด าเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว มีรายละเอียดการด าเนินการและค่าใช้จ่าย ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก
 สภาฯทุกท่านแล้ว             

                                                              ข้อความเดิม        
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
 การเกษตร สายรอบวัดศรีทองอินทร์ หมู่ที่ 1 งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 250,000 บาท เพ่ือโอน
 ไปตามโครงการดังต่อไปนี              
          ข้อความใหม ่        
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดรายการเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงิน
 อุดหนุนส่วนราชการ โครงการ/รายการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 งบประมาณที่โอน 
 มาจ านวนเงิน 250,000 บาท  

ประธานสภาฯ                     ครับสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้
 รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ขอให้
 เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  28  คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
          เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จากเดิมโครงการ
 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายรอบวัดศรีทองอินทร์ หมู่ที่ 1 งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 
 250,000 บาท  เป็น โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้านเหล่า หมู่ที่ 1 งบประมาณที่
 โอนมาจ านวนเงิน 250,000 บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         27       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     1        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 บ้ำน         
 เหล่ำ หมู่ที่ 1 จ ำนวนเงิน 250,000 บำท 
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ประธานสภาฯ           4.1.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค บ้านดงบัง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท ขอเชิญสมาชิก
 สภาฯหมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นายบุญเรือง  สุนสิน             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 ได้อภิปรายว่าตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ตั ง งบประมาณ
 ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
 หมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 2 งบประมาณตั งไว้จ านวน 250,000 บาท แต่ เนื่องจากชาวบ้านดงบังหมู่ที่ 2 มี
 ความเดือดร้อนในการต้องการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรอย่างเร่งด่วน ดังนั นชาวบ้านดงบังหมู่ที่ 2จึงมีมติในที่
 ประชุมในการขอเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เป็นโครงการขยายเขต
 ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร งบประมาณ 250,000 บาท เอกสารตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี  

นางพรรชรนันท์  สายจันดี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของบ้านดงบังหมู่ที่ 2 นั น เนื่องจากเป็นรายการที่ตั งใหม่
 ไม่ได้ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 และเพ่ือจะได้ด าเนินการโอน
 งบประมาณไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพ่ือได้อนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
 ให้ด าเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว มีรายละเอียดการด าเนินการและค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แจกให้
 สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ไปตรวจสอบแล้ว   

         ข้อความเดิม        
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ โครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 2 งบประมาณที่ตั งไว้จ านวน 250,000 บาท  เพ่ือโอนไป
 ตามโครงการดังต่อไปนี              
          ข้อความใหม ่        
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดรายการเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงิน
 อุดหนุนส่วนราชการ โครงการ/รายการ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรพร้อมติดตั งหม้อแปลงหมู่ที่ 2
 งบประมาณท่ีโอนมาจ านวนเงิน 250,000 บาท  

ประธานสภาฯ                     ครับสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้
 รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ขอให้
 เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  28  คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
          เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จากเดิมโครงการ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 2 งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 
 250,000 บาท  เป็น โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตรพร้อมติดตั้งหม้อแปลงหมู่ที่ 2 
 งบประมาณท่ีโอนมาจ านวนเงิน 250,000 บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ  
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สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         27       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     1        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 บ้ำน         
 ดงบัง หมู่ที่ 2 จ ำนวนเงิน 250,000 บำท 

 
ประธานสภาฯ           4.1.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 250,000 บาท ขอเชิญ
 สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 และเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นายอ านาจ  คงสุวรรณ          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8  ได้อภิปรายว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้ตั ง
 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
 หมู่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 งบประมาณตั งไว้จ านวน 250,000 บาท แต่เนื่องจากชาวบ้านหนองผือหมู่
 ที่ 8 ได้มีการประชุมประชาคมปรึกษาหารือพร้อมด้วยชาวบ้านและคณะกรรมการว่าโครงการปรับปรุง
 ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านยังไม่ส าคัญและเร่งด่วนเท่าโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่ บ้านและ
 ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านยังไปไม่ถึงทุกครัวเรือน ดังนั นชาวบ้านหนอง
 ผือ หมู่ที่ 8 จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามเอกสารการประชุมที่แนบมาพร้อมนี  

นางพรรชรนันท์  สายจันดี     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 นั น เนื่องจากเป็นรายการที่ตั งใหม่
 ไม่ได้ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 และเพ่ือจะได้ด าเนินการโอน
 งบประมาณไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพ่ือได้อนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้
 ด าเนินการ ก่อสร้างงานดังกล่าว มีรายละเอียดการด าเนินการและค่าใช้จ่าย ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิก
 สภาฯทุกท่านแล้ว             

                                                              ข้อความเดิม        
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
 หมู่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 250,000 บาท เพ่ือโอนไปตามโครงการ
 ดังต่อไปนี                
                           ข้อความใหม ่        
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดรายการเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงิน
 อุดหนุนส่วนราชการ โครงการ/รายการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 งบประมาณที่โอน 
 มาจ านวนเงิน 250,000 บาท  
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นายเสถียร  เชียงพฤกษ์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8  ได้อภิปรายว่า ผมดูแล้วว่าหมู่ที่ 8 มีความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้ามาก เพราะ
 ชาวบ้านได้ย้ายไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนา เพราะภายในหมู่บ้านก็คับแคบจึงขยายเขตบ้านเรือนออกไป ผม
 เห็นด้วยครับ 

ประธานสภาฯ                     ครับสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้
 รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ขอให้
 เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  27  คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
          เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จากเดิมโครงการ
 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 250,000 บาท เป็น 
 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 งบประมาณที่โอนมาจ านวนเงิน 
 250,000 บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         26       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     1        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 บ้ำน         
 หนองผือ หมู่ที่ 8 จ ำนวนเงิน 250,000 บำท 

 
ประธานสภาฯ           4.1.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน 
 และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 งบประมาณ 180,000 บาท ขอเชิญ
 สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นายสงค์  บุตตะวัง              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10  ได้อภิปรายว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้ตั ง
 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือ
 การเกษตรสายดงไร่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 งบประมาณตั งไว้จ านวน 180,000 บาท แต่เนื่องจาก
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้มีการด าเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวโดยใช้งบประมาณ
 เหลือจ่ายในปี 2559 ไปแล้วนั น ดังนั นชาวบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 จึงมีมติในที่ประชุมในการขอ
 เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
 ติดตั งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน งบประมาณ 180,000 บาท เอกสารตาม
 รายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี  

นางพรรชรนันท์  สายจันดี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 นั น เนื่องจากเป็นรายการที่ตั ง
 ใหม่ไม่ได้ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 และเพ่ือจะได้ด าเนินการ
 โอนงบประมาณไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน เพ่ือได้อนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายใน
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 การให้ด าเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว มีรายละเอียดการด าเนินการและค่าใช้จ่าย ตามเอกสารที่แจกให้
 สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว             

                                                              ข้อความเดิม        
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการ ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
 การเกษตรสายดงไร่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 180,000 บาท  เพ่ือ
 โอนไปตามโครงการดังต่อไปนี             
          ข้อความใหม ่        
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดรายการเงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงิน
 อุดหนุนส่วนราชการ  1.โครงการ/รายการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั งหม้อแปลงภายในหมู่บ้าน   
 หมู่ที่ 10 งบประมาณท่ีโอนมาจ านวนเงิน 141,000 บาท  2.โครงการ/รายการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
 ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 งบประมาณท่ีโอนมาจ านวนเงิน 39,000 บาท   

 

ประธานสภาฯ                     ครับสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้
 รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ขอให้
 เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  26  คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
          เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จากเดิมโครงการ
 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายดงไร่ หมู่ที่ 10 งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 180,000 บาท 
 เป็น  1.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 งบประมำณ
 จ ำนวน 141,000 บำท  2.โครงกำร/รำยกำร ขยำยเขตไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 
 งบประมำณจ ำนวน 39,000 บำท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         25       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     1        คน 

 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 บ้ำน         
 หนองแวง หมู่ที่ 10 จ ำนวนเงิน 180,000 บำท 
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ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                 ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมวันนี    ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
 ได้รับทราบว่า ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 09.00 น. จะมีการประชุมอีก
 ครั งผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่ เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ                
  

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
  (ลงชื่อ)       นายโกวิทย์    ทรานุกร    ผู้จัดบันทึกการประชุม                         

                            (นายโกวิทย์    ทรานุกร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
           (ลงชื่อ)       นายสวุรรณ    นนทะคุณ   ผู้ตรวจสอบการประชุม                           

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

       


