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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  2  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 15  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           -  
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 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 สมเดช     มาตรา           
16 นายวาสน์    สอนค า สมาชิกสภาฯ  ม.8           -  
17 นายอ านาจ     คงสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ  ม.8           -  
18 นายบุญมา    ทานัง สมาชิกสภาฯ  ม.9 บุญมา    ทานัง  
19 นางสาวทองใหม่   ทองโคตร สมาชิกสภาฯ  ม.9 ทองใหม่   ทองโคตร            
20 นายสงค์          บุตตะวัง สมาชิกสภาฯ  ม.10           -  
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 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 นายอ านวย     ผ่องแผ้ว          รองนายกฯ อ านวย  ผ่องแผ้ว  
2 นายไสว  พิมจันนา          รองนายกฯ ไสว  พิมจันนา  
3 นางดารุณี  เหมะธุลิน            ปลัดฯ ดารุณี  เหมะธุลิน  
4 นางพรรชรนันท์  สายจันดี          รองปลัดฯ พรรชรนันท์ สายจันดี  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ลากิจ 
2 นายสุรพล  พิมจันนา          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ขาด 
3 นายวาสน์    สอนค า          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ขาด 
4 นายอ านาจ  คงสุวรรณ์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ขาด 
5 นายสงค์  บุตตะวัง          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 ขาด 
6 นายธนพล   เหมือนเหลา          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 ขาด 
7 นายประดิษฐ์    มินิชิต          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 ขาด 
8 นายมานิตย์  พรมจารีย์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 ขาด 
9 นางพรมมี  ภูน  าต้น          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 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             -  
30 นางพรมมี         ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ  ม.16             -  
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 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2/2560 

 มี สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 23 คน  

         ลากิจ 1 คน คือ 

     1. นางสาวสุภาดา  สาระพัฒน์       สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1       

           ขาด  8  คน คือ           

   1.นายสุรพล  พิมจันนา         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1      

   2.นายวาสน์  สอนค า           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 

   3.นายอ านาจ  คงสุวรรณ์      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8      

   4.นายสงค์  บุตตะวัง           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 

   5.นายประดิษฐ์  มินิชิต        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12      

   6.นายธนพล  เหมือนเหลา     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12 

   7.นายมานิตย์  พรมจารีย์       สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15     

   8.นางพรมมี  ภูน  าต้น           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 

 ซ่ึงในวันนี  มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไป 

 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                     รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1/2560 คณะกรรมการตรวจราย 

 งานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯครั งท่ี

 แล้วหรือไมค่รับ  ถ้าไม่มีผมขอให้สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ             รับรอง          20       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     3        คน 
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ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง    เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด  มีเรื่องที่จะแจ้งเสนอให้ที่ประชุม
 ทราบหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืน 

นางพรรชรนันท์  สายจันดี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
 จะด าเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าย้อมคราม จึงขอเชิญ
 สมาชิกสภาฯทุกท่านได้มาร่วมงาน ตามโครงการ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 
 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง   เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ           4.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงเหตุผลให้สมาชิก
 สภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นางพรรชรนันท์  สายจันดี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอน 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เนื่องจากเป็นรายการที่ตั งใหม่ไม่ได้
 ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 และเพ่ือจะได้ด าเนินการโอน
 งบประมาณตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจดูแล้ว          

                                                              ข้อความเดิม        
 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  โครงการ/รายการ ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน 
 งบประมาณอนุมัติจ านวน 118,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่องๆ
 ละ 59,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี  ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง ถังบรรจุน  ายา
 ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า (ราคาจริงตามท้องตลาด) (ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที่ 27 ข้อ 6) งบประมาณตั งไว้ก่อนโอนจ านวน 118,000 บาท 
 เพ่ือโอนไปตามโครงการดังต่อไปนี                 
                  ข้อความใหม ่                       

 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์กำรเกษตร  โครงการ/รายการ ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน  งบประมาณที่โอนมา
 จ านวน 118,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่องๆละ 59,000 บาท 
 มีคุณลักษณะดังนี  ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง ถังบรรจุน  ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
 ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า (ราคาจริงตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
 2560-2562 หน้าที่ 27 ข้อ 6)   
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ประธานสภาฯ                     เจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯ
 ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุม
 ด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  20  คน ถือว่าครบองค์ประชุม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอน
 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ .  2560  จำกเดิม ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์
 วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 118,000 บำท  เพื่อโอนไป ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์
 กำรเกษตร จ ำนวน 118,000 บำท  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วย ขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         20       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง      -        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง/โอนข้อบัญญัติงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 งบประมำณจ ำนวน 118,000 บำท   

 
ประธานสภาฯ           4.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุก
 ท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นางพรรชรนันท์  สายจันดี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯทุก
 ท่านได้ตรวจดูแล้ว             

         ข้อความเดิม        
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
 รายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการ/รายการ ค่าจัดซื อเครื่องตัดหญ้า งบประมาณอนุมัติจ านวน 
 76,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 8 เครื่องๆละ 9,500 บาท 
 คุณลักษณะเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 แรงม้ำ ปริมาณกระบอก
 สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)  
             ข้อความใหม ่          

 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
 รายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการ/รายการ ค่าจัดซื อเครื่องตัดหญ้า งบประมาณอนุมัติจ านวน 
 76,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 8 เครื่องๆละ 9,500 บาท 
 คุณลักษณะเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.5 แรงม้ำ ปริมาณกระบอก
 สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)   
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ประธานสภาฯ                     เจ้าหน้าที่ก็ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาฯ
 ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุม
 ด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่ประชุมทั งหมด  21  คน ถือว่าครบองค์ประชุม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
 ชี แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จำกเดิม เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 
 แรงม้ำ เป็น เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.5 แรงม้ำ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือด้วย
 ครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         20       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     1        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   

 

ประธานสภาฯ           4.3 ญัตติอภิปรำยทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ และเจ้ำหน้ำที่ทุกภำคส่วนใน

 กำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่ชัดเจนและล่ำช้ำมำก สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ได้ยื่นญัตติมา ขอเชิญได้อภิปรายให้

 สมาชิกสภาฯทุกท่านในที่ประชุมรับทราบด้วยครับ       

นายสุบรรณ  แก้วอุดม          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ได้อภิปรายว่า ที่ผมยื่นญัตติเพื่อสอบถามฝ่ายบริหารในเรื่อง การบริหารงาน

 เพราะผมโดนชาวบ้านกดดันมาเหมือนกันครับ เกี่ยวกับเรื่องน  าท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน ขอให้ฝ่าย

 บริหารไปหาทางช่วยแก้ไขให้ด้วย เรื่องการจ่ายเงินผู้ประสบวาตภัยบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยได้ไม่

 เท่ากัน อีกเรื่องคือการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ท าไมต้องเสียภาษีถึงสองครั งผมจึงขอให้ฝ่ายบริหารไปดูแล

 ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนด้วย 

น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 ได้อภิปรายว่า เรื่องการท างานของคณะฝ่ายบริหารและการท างานของ
 เจ้าหน้าที่ ที่ล่าช้ามาก ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ.2560 ทั งที่งบประมาณก็เข้า
 เต็มหมดแล้ว เป็นการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเลย อย่างฝายแม้วของบ้านค าเม็กหมู่ที่ 
 9 รองนายกฯและช่างก็ไปดูมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ มีด าเนินการอะไรเลย เวลาไปถามว่าล่าช้าเพราะอะไร 
 ถามนายกฯก็บอกว่าการคลัง ถามการคลังก็บอกว่านายกฯ ถ้าไม่ท างานก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะพ่ึงใคร 
 เพราะงบประมาณเขาให้มาเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในวันนี สมาชิกสภาฯทุก
  ท่านจะได้น าปัญหาทุกเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการด าเนินงานขององค์การ
 บริหารงานส่วนต าบลบ้านเหล่าที่ได้ตั งไว้ทั ง 3 ท่านได้ท างานตามหน้าที่ของตัวเองเพ่ือตรวจสอบการ
 ท างานในหลายด้านของคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ดิฉันขอให้คณะกรรมการตรวจสอบคือ 
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  1.โครงการโครงสร้างพื นฐานทั ง 17 หมู่บ้าน       
  2.รถกระเซ้า           
  3.เงินสะสม           
  4.งบกลาง           
  5.งบซ่อมแซม           
  6.การก่อสร้างห้องน  า         
  7.พนักงานล้นงาน เวลาเข้ามาท างานและเลิกงานของเจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหาร 

นายอดุลย์  จันทจร               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ได้อภิปรายว่า ก็ขอให้คณะกรรมการทั ง 3 ท่าน ได้ท าหน้าที่ของตัวเอง
 หวังว่าการประชุมคราวหน้าจะมีค าตอบให้สมาชิกสภาฯทุกท่านนะครับ ในส่วนตัวผมนั นเห็นว่าการ
 ท างานของคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ล่าช้ามากจริงครับ ไม่ทันกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของ
 พ่ีน้องประชาชนเลย ท่านรองนายกฯได้ลงไปดูพื นที่ที่เกิดปัญหา แต่ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  เพราะยัง
 ไม่ได้รับการแก้ไข มันล่าช้าตรงไหน เหมือนกับว่ าคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่จะพยายาม
 หลีกเลี่ยงการท างานและการรับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ผมอยากให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
 บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯท างานร่วมกันอย่างบูรณาการมันน่าจะดี ถ้าปลัด รองปลัด คลัง
 ช่าง มาชี แจงว่ามันเกิดอะไรขึ นมันติดปัญหาตรงไหน เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  

นายสุดใจ  ไวยะ               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ได้อภิปรายว่า ผมก็เห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้อภิปรายมา พ่ีน้อง
 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ้าน
 เหล่าของเรา 

นางพรรชรนันท์  สายจันดี       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า เรื่องน  าท่วมขังถนนของบ้านดงบาก
 หมู่ที่ 6 นั นได้ออกไปส ารวจแล้ว สาเหตุเพราะว่าไม่มีคลองระบายน  า  เพราะชาวบ้านถมที่ดินในบ้าน
 ตัวเองสูงกว่าถนน ท าให้เกิดน  าท่วมขัง การจ่ายเงินให้ผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เสียหายมาก หรือ
 น้อยก็ค านวณจากการได้รับความเสียหายที่เป็นจริง การเก็บภาษีซ  าซ้อนก็ขออนุญาตขอรายชื่อด้วยเพ่ือ
 ไปตรวจสอบให้ถูกต้อง ส่วนโครงการต่างๆทั ง 17 หมู่บ้านนั น ในส่วนกองช่างได้ส่งลงไปที่ส่วนการคลัง
 แล้วซึ่งขณะนี อยู่ในการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจราคากลางได้เสร็จสิ นแล้วและส่งลงไปพัสดุ
 เพ่ือท าการจัดซื อจัดจ้าง ยกเว้นหมวดเงินอุดหนุนไฟฟ้า 4 หมู่บ้าน  รถกระเซ้าคณะกรรมการ
 ตรวจราคากลางได้เสนอให้คณะฝ่ายบริหารแล้วอยู่ที่ท่านนายกฯจะอนุมัติอย่างไร  เงินสะสมในส่วนกอง
 ช่างได้ไปส ารวจและประมาณการไปแล้วช่วงหนึ่งคือประมาณ 8 ล้านบาท และผู้บริหารบอกว่าขอเพ่ิม 
 เราต้องไปส ารวจเพ่ิม เพ่ิมมาเรื่อยๆและวันนี ยังมีอีกแล้วมันจะสิ นสุดอย่างไร  งบกลางได้สอบถามใน
 ส่วนการคลังแล้ว เพิ่งจ่ายไปแล้วห้าหมื่นกว่าบาท  หมวดเงินซ่อมแซมก็ได้ทยอยจ่ายเรื่อยๆ ตามหนังสือ
 ประชาคมที่ท่านส่งมา  ห้องน  าสภาฯเนื่องจากว่าได้ท าการจัดซื อจัดจ้างโดยที่มีการสอบราคา ใน
 งบประมาณ 28,000 บาท แต่มีคนยื่นสูงกว่าราคาที่ประมาณการไว้และก าลังต่อรองราคาอยู่  ส่วน
 พนักงานนั น มีหน้าที่ใครหน้าที่มันอยู่แล้วค่ะ 
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นายเสถียร  เชียงพฤกษ์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 ได้อภิปรายว่า การท างานและการด าเนินการต่างๆนั นขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ล่าช้ามาก ส่วนมากมีแต่ภาคทฤษฎีมีแต่พูด ภาคปฏิบัติไม่มีครับ อย่างที่งบ
 ซ่อมแซม ผมส่งหนังสือมาตั งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 แต่ยังไม่มีการด าเนินการอะไรเลย มันติดอะไร
 ตรงไหน ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันท างานท าหน้าที่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ คิดถึงประชาชนที่ได้รับความ
 เดือดร้อนด้วย   

นายโกวิทย์  ทรานุกร            สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 ได้อภิปรายว่า ขอให้คณะกรรมการทั ง 3 ท่านตรวจสอบเรื่องรถแดงที่
 จอดเสียใช้งานไม่ได้ มันมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งาน เช่นเพ่ือไปซ่อมแซมไฟฟ้า ไปช่วยงานศพ บริการ
 เครื่องเสียงในงาน คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้มีการด าเนินการอย่างไร จะเอาไปซ่อมหรือไม่ แจ้ ง
 ให้ทราบด้วย            
นายอดุลย์  จันทจร               สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ได้อภิปรายว่า ก็ขอให้คณะกรรมการทั ง 3 ท่านได้ติดตามหนังสือที่
 ประชาคมความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ส่งมาตั งแต่เดือนตุลาคมปี 2559 ว่าถึงมือผู้บริหารหรือไม่ 
 ท าไมไม่ไปด าเนินการสักทีครับ 

 

ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                    ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมวันนี    ผมขอปิดประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ                 

 

ปิดประชุมเวลา 13.00 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  
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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 
 

       


