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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  3  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 9  เดือนสงิหำคม 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            -  
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            -  
9 นายสง่า   อัคติ สมาชิกสภาฯ  ม.4 สง่า  อัคต ิ         
10 นายวีระ  โคตรพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.5            -  
11 นายไกร  แผ่นดี สมาชิกสภาฯ  ม.5            -  
12 นายสุบรรณ  แก้วอุดม สมาชิกสภาฯ  ม.6            -  
13 นายทองปาน   ชาวประมง สมาชิกสภาฯ  ม.6 ทองปาน   ชาวประมง             
14 นายอดุลย์   จันทจร สมาชิกสภาฯ  ม.7            -  
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            -  
19 นางสาวทองใหม่   ทองโคตร สมาชิกสภาฯ  ม.9            -  
20 นายสงค์   บุตตะวัง สมาชิกสภาฯ  ม.10            -  
21 นายเสถียร   เชียงพฤกษ์ สมาชิกสภาฯ  ม.11            -  
22 นายธนพล   เหมือนเหลา สมาชิกสภาฯ  ม.12            -  
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 นายนิติพงษ์  ศรีจ าพลัง ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม นิติพงษ์  ศรีจ าพลัง 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมหมาย  ขันตี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ขาด 
2 นายสุรพล  พิมจันนา สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ขาด 
3 นายวีระ  โคตรพัฒน์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ขาด 
4 นายไกร  แผ่นดี                     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 ขาด 
5 นายสุบรรณ  แก้วอุดม สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ขาด 
6 นายทองปาน  ชาวประมง          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ขาด 
7 นายอดุลย์  จันทจร สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ขาด 
8 นายสมเดช  มาตรา สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ขาด 
9 นายบุญมา  ทานัง                  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 ขาด 
10 น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 ขาด 
11 นายสงค์  บุตตะวัง                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 ขาด 
12 นายเสถียร  เชียงพฤกษ์           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 ขาด 
13 นายธนพล  เหมือนเหลา สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 ขาด 
14 นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 ขาด 
15 นายสุบิน  เมืองศรีมาตร           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 ขาด 
16 นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 ขาด 

  

 

ล าดับที่ ชื่อ    -    สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
26 นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.14            -  
27 นายสุบิน   เมืองศรีมาตร สมาชิกสภาฯ  ม.14            -  
28 นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์ สมาชิกสภาฯ  ม.15            -  
29 นายมานิตย์   พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯ  ม.15            -  
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 วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 3/2560  มี

 สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 16 คน  

         ขาด 16  คน คือ 

     1. นายสมหมาย  ขันตี                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1     

             2. นายสุรพล  พิมจันนา              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 

   3. นายวีระ  โคตรพัฒน์               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5     

             4. นายไกร  แผ่นดี                    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5 

   5. นายสุบรรณ  แก้วอุดม             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6     

             6. นายทองปาน  ชาวประมง         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 

   7. นายอดุลย์  จันทจร                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7     

             8. นายสมเดช  มาตรา                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 

   9. นายบุญมา  ทานัง                 สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9     

             10. น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 

   11. นายสงค์  บุตตะวัง               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10     

             12. นายเสถียร  เชียงพฤกษ ์         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 

   13. นายธนพล  เหมือนเหลา         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12     

             14. นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 

   15. นายสุบิน  เมืองศรีมาตร          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14     

             16. นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์             สมาชิกสภาฯหมู่ที ่15 

  ซ่ึงในวันนี  มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไป  

 

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 



4 
 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                   เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 

 2560 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจ

 บันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นใดหรือไมค่รับ ถ้าไม่มี ผมขอให้สมาชิกสภาฯ

 รับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ             รับรอง          15       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     1        คน 

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง   เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด  มีเรื่องที่จะแจ้งเสนอให้ที่ประชุม
 ทราบหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืน 

นายนิติพงษ์    ศรีจ าพลัง        ผู้อ านวยการส่วนสวัสดิการสังคม ได้แจ้งว่า  สืบเนื่องจากเงินเด็กแรกเกิด มีปัญหาการเงินเยอะ
 มาก ที่ท่านสมาชิกสภาฯและท่านปกครองได้สอบถามมา ขอฝากสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วย
 ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านว่า ตอนนี รัฐบาลยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมา และให้จังหวัดแต่ละจังหวัดฝาก
 ประชาสัมพันธ์มาว่า ท่านไหนที่เคยได้รับแต่ไม่ได้รับตอนนี  ขอให้ใจเย็นๆและให้รอไปก่อน ว่าเงินส่วนนี 
 เป็นเงินจัดสรรมาจากกรมให้ลูกหลานของเราที่ตั งท้อง ก็ยังไม่ได้รับทั่วประเทศ เมื่อรัฐบาลอุดหนุน
 มาแล้วจังหวัดก็จะโอนและย้อนให้ได้รับทั่วถึงกันทุกคน 

 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง   เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ           4.1 เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหมู่ที่ 17 ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 17 ได้อภิปรายชี แจงราย 
 ละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 

นายนิติพงษ์    ศรีจ าพลัง        หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ในส่วนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 17 นั น ผมก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯทั งสองท่านและกลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่ 17 ที่ได้ช าระส่งคืนเงินกู้ให้กับองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อย กลุ่มเกษตรกรจึงได้ท าหนังสือมาขอกู้ใหม่กับท่าน
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ส่วนรายละเอียดนั นขอให้สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 17 ได้แจ้งให้ทุก
 ท่านรับทราบในส่วนที่ส่งเอกสารมาครับ 
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นางนงคราญ  บุตะละ           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 17 เนื่องด้วยกลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่ 17 ได้ท าการขอกู้ยืมเงินใน
 โครงการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือไปท า
 โครงการจัดซื อปุ๋ย มาให้กับเกษตรกรผู้เป็นสมาชิก  ได้ท าการกู้ยืมปุ๋ย  เพ่ือจะได้น าไปใส่นาข้าว  มัน 
 ส าปะหลัง  ยางพารา  เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรกรรมของสมาชิกกลุ่ม
 เกษตรกรให้มีรายได้และเพ่ิมผลผลิตได้มากยิ่งขึ น เมื่อปี พ.ศ. 2559 สมาชิกกลุ่มเกษตรได้กู้ยืมเงินตาม
 โครงการดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาทและได้คืนเงินกู้ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 ตามสัญญาที่ได้ก าหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั นฉันในนามตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่ 
 17 จึงได้น าโครงการดังกล่าวเข้ามาในที่ประชุมสภาได้พิจารณาและขออนุมัติจากสมาชิกสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพ่ือจะได้น าเงินไปด าเนินการตามโครงการจัดซื อปุ๋ย
 แจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่ 17 ได้กูย้ืมในขั นตอนต่อไป 

นายณัฐภพ  ค าเลิศ              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 13 ผมได้ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารสมบูรณ์ครบทุกอย่าง ผมเห็นดีด้วยครับ 
 เพ่ือจะได้ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ได้ผลผลิตมีรายได้เพ่ิมมากขึ น และบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกร
 บ้านเหล่าพัฒนาหมู่ที่ 17 ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ นกว่าเดิมครับ 

ประธานสภาฯ                     ครับสมาชิกสภาฯก็ได้อภิปราย เจ้าหน้าที่ก็ได้ชีแจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้
 รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ขอให้
 เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วยมีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  16  คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
          เรื่อง ขอกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน บ้ำนเหล่ำพัฒนำ หมู่ที่ 17 จากองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         16       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง      -       คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย เรื่องใหข้อกู้ยืมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 17 

 
 

ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                   ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมวันนี  ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
 ได้รับทราบว่า วันไหนประชุมอีกก็จะออกหนังสือเพ่ือแจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านมาประชุมอีกครั ง ใน
 วันนี  ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ               
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ปิดประชุมเวลา 12.10 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 
       


