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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  3  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 15  เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลำ 10.30 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 -  
4 นายสมหมาย  ขันตี สมาชิกสภาฯ  ม.1 สมหมาย  ขันตี  
5 นางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.1 -  
6 นายบุญเรือง  สุนสิน สมาชิกสภาฯ  ม.2 -  
7 นายสุดใจ  ไวยะ สมาชิกสภาฯ  ม.3 -  
8 นายสุรพล   พิมจันนา สมาชิกสภาฯ  ม.3 สุรพล  พิมจันนา  
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 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 -  
17 นายอ านาจ   คงสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.8 -  
18 นายบุญมา   ทานัง สมาชิกสภาฯ  ม.9 -  
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 -  
23 นายประดิษฐ์   มินิชิต สมาชิกสภาฯ  ม.12 -  
24 นายณัฐภพ   ค าเลิศ สมาชิกสภาฯ  ม.13 -  
25 นางยศ   ค าภูแสน สมาชิกสภาฯ  ม.13 ยศ   ค าภูแสน  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายอ านวย     ผ่องแผ้ว รองนายกฯ อ านวย      ผ่องแผ้ว  

ผู้ไม่มำประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ    -    สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
26 นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.14 -  
27 นายสุบิน   เมืองศรีมาตร สมาชิกสภาฯ  ม.14  สุบิน     เมืองศรีมาตร           
28 นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 -  
29 นายมานิตย์   พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 -  
30 นางพรมมี   ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ  ม.16 -  
31 นางนงคราญ  บุตะละ สมาชิกสภาฯ  ม.17 -  
32 นายแดง  ชาประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ  ม.17 -  

ล ำดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นายโกวิทย์  ทรานุกร เลขานุการสภาฯ ลากิจ 
2 นางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.1 ขาด 
3 นายบุญเรือง     สุนสิน สมาชิกสภาฯ  ม.2 ขาด 
4 นายสุดใจ        ไวยะ สมาชิกสภาฯ  ม.3 ขาด 
5 นายวีระ      โคตรพัฒน์ สมาชิกสภาฯ  ม.5 ขาด 
6 นายไกร        แผ่นดี สมาชิกสภาฯ  ม.5 ขาด 
7 นายทองปาน   ชาวประมง สมาชิกสภาฯ  ม.6 ขาด 
8 นายวาสน์  สอนค า สมาชิกสภาฯ  ม.8 ขาด 
9 นายอ านาจ     คงสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.8 ขาด 
10 นายบุญมา    ทานัง สมาชิกสภาฯ  ม.9 ขาด 
11 นายธนพล       เหมือนเหลา สมาชิกสภาฯ  ม.12 ขาด 
12 นายประดิษฐ์    มินิชิต สมาชิกสภาฯ  ม.12 ขาด 
13 นายณัฐภพ       ค าเลิศ สมาชิกสภาฯ  ม.13 ขาด 
14 นายบุญทัน วรรณพราหมณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.14 ขาด 
15 นายศักดิ์ชัย       เผ่าพงค์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 ขาด 
16 นายมานิตย์       พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯ  ม.15 ขาด 
17 นางพรมมี         ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ  ม.16 ขาด 
18 นางนงคราญ      บุตะละ สมาชิกสภาฯ  ม.17 ขาด 
19 นายแดง          ชาประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ  ม.17 ขาด 
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

                   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้เข้ามาประชุมแล้วนายสุวรรณ  นนทะคุณ

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี  

 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่อง   ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ    

ประธานสภาฯ วันนี วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 3/2560เนื่องจาก

เลขานุการสภาฯ ได้ลากิจ ข้าพเจ้า นายสุวรรณ  นนทะคุณ  ประธานสภาฯ จึงท าหน้าที่แทนเลขานุการ

สภาฯ  ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั งหมด 13 คน ลากิจ 1 คน ขาด 18 คน ซึ่งมาไม่ครบองค์

ประชุม ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั งหมด

เท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ประกอบกับข้อ 25 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  เมื่อถึงก าหนดนัด

ประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้นก าหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่ง

ชั่วโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่

ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น  ดังนั นกระผมจึงขอนัดประชุมสภาเพ่ือน าเข้าในการประชุมสภาฯ สมัย

สามัญสมัยที่ 2  ประจ าปี 2560 และจะแจ้งวันประชุมสภาฯให้ทราบต่อไป ผมขอปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.  

 
         
 
                    (ลงชื่อ)         สุวรรณ    นนทะคุณ         ผู้จด/ผู้ตรวจสอบการประชุม                                     
                                   (นายสุวรรณ    นนทะคุณ) 

                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า        
 

    (ลงชื่อ)        บุญเรือง  สุนสิน            ผู้รับรองการประชุม 
                  (นายบุญเรือง  สุนสิน) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่  2  
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             (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 
 

 

       


