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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 1  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 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 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 
1 นายอ านวย  ผ่องแผ้ว รองนายกฯ อ านวย  ผ่องแผ้ว 
2 นางพรรชรนันท์  สายจันดี รองปลัดฯ พรรชรนันท์ สายจันดี 
3 นายจิรวัฒน์  จันทรคา หัวหน้าส านักงานปลัดฯ จิรวัฒน์  จันทรคา 
4 น.ส.อารีรัตน์ สายกมล ผู้อ านวยการกองคลัง อารีรัตน์ สายกมล 
5 จ่าเอกศิริพันธ์ วรรณทวี นายช่างไพฟ้าอาวุโส ศิริพันธ์ วรรณทวี 
6 น.ส.พัชรี สงครินทร์ พนักงานจัดเก็บรายได้ พัชรี สงครินทร์ 
7 นายวรรณหงส์ ศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 วรรณหงส์ ศิริ 
8 นายสีพล เยี่ยมศิริ ประธานชมรมคนพิการ สีพล เยี่ยมศิริ 
9 นายบัวรัก อุ่นอก  กรรมการหมู่บ้าน บัวรัก อุ่นอก 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมหมาย ขันตี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 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 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2560 

 มี สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 31 คน  

         ขาด 1  คน คือ 

     1. นายสมหมาย  ขันต ี              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1     

 ซ่ึงในวันนี  มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไป ซึ่งในวันนี ก็

 ได้มีพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ้านแหล่าและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมรับฟังการในการประชุมใน

 ครั งนี ด้วยครับ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้อ่านระเบียบตามประกาศเรียกประชุมสภาฯให้สมาชิกสภาฯ

 ทุกท่านได้รับทราบด้วย 

เลขานุการสภาฯ          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

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

 ประชุมมีมติให้ก าหนดเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั งแต่วันที่ 1 - 15 เดือนสิงหาคม 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 3  

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

 มีก าหนดระยะเวลา  15  วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                   เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 

 2560 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจ
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 บันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นใดหรือไมค่รับ ถ้าไม่มี ผมขอให้สมาชิกสภาฯ

 รับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

 

ที่ประชุมฯ             รับรอง          28       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     3        คน 

 

ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง   คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 

ประธานสภาฯ                    เมื่อการประชุมครั งที่แล้วที่ประชุมได้ให้คณะกรรมการทั ง 3 ท่าน ท าการตรวจสอบการเบิกจ่าย
 และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ขอให้คณะกรรมการทั ง 3 ท่าน ได้รายงาน
 ผลการด าเนินงานต่อสภาฯเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ    
นายสงค์  บุตตะวัง               คณะกรรมการการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
 เหล่า  ได้ชี แจงรายระเอียดตามที่สมาชิกสภาฯให้ไปตรวจสอบดังนี  และได้ท าหนังสือแจ้งไปยังปลัด
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เพ่ือให้มาชี แจงให้ทราบอีกครั งหนึ่งครับ   
   1.เรื่องโครงการโครงสร้างพื นฐานนั นอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง       
             2.เรื่องรถกระเซ้าไฟฟ้า ในวันนี นายช่างไฟฟ้าซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะมาชี แจงให้รับทราบ 
   3.เรื่องเงินสะสม ผมได้ส่งหนังสือถึงผู้บริหารเรียบร้อยแล้วและเป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะ
   น าลงสู่สภาฯ          
   4.เรื่องการก่อสร้างห้องน  าสภาฯได้มีการจัดซื อจัดจ้างแล้ว     
   5.เรื่องพนักงานล้นงาน ผมก็ได้ท าหนังสือไปแล้วเพ่ือให้มาชี แจงในสภาฯ  
 ส่วนอีกเรื่องอ่ืนที่ยังไม่ได้ชี แจงนั น คณะกรรมการก็จะติดตามและน าลงสู่สภาฯในห้วง 1-15 สิงหาคมนี  

ทีประชุมฯ                          - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง   เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ           4.1 การขอใช้ที่ดินจัดตั งวัดป่าภูกระแต บ้านดงบังหมู่ที่ 15 ขอเชิญสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 ได้
 ชี แจงรายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15  ได้อภิปรายว่า ด้วยวัดป่าภูกระแต บ้านดงบังหมู่ที่ 15 ต าบลบ้านเหล่า 
 อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าออก
 หนังสือรับรอง เพ่ือวัดป่าภูกระแตจะด าเนินการขอที่ดินในเขต ส.ป.ก.เป็นที่จัดตั งวัดแต่ทั งนี ต้องได้รับ
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 การรับรองในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าก่อน และนายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบ้านเหล่ามีหนังสือรับรอง ทางวัดป่าภูกระแตจึงจะสามารถด าเนินการจัดตั งวัดตามระเบียบของ
 ทางราชการต่อไป 

ประธานสภาฯ                     ครับสมาชิกสภาฯก็ได้อภิปราย ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้วมี
 สมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญครับ       
นายอดุลย์  จันทจร              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7  ได้อภิปรายว่า  ตามที่สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 ได้ชี แจงว่าที่ดินตรงนั นเป็น
 ที่ดิน ส.ป.ก. ผมเข้าใจว่าในการท าประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. นั น ตามหนังสือแล้วต้องให้ท าการ
 เกษตรกรรมใช่ไหมครับ แต่การจัดตั งวัดในเขตตรงนั น มันจะผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ ในส่วนตัวผมนั นผม
 เห็นด้วยนะครับในการก่อสร้างวัด ก็ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาอีกครั งครับ            
นายเสถียร  เชียงพฤกษ์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11  ได้อภิปรายว่า ในส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ที่ท่านได้
 อภิปรายมาเพราะท่ีดิน ส.ป.ก. นั นเป็นที่ดินให้ท าการเกษตรกรรมตามที่ทางการเขาระบุมา ถ้าเราอนุมัติ
 ไปแล้วมันจะมีผลตามมาหรือไม่ ผมอยากจะให้สอบเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ในเรื่องนี มาชี แจงให้รับทราบ
 ด้วยครับ            
นายสุบรรณ  แก้วอุดม           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6  ได้อภิปรายว่า ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกเจ้าของพื นที่ ค าว่า ส.ป.ก. เขา
 มีกันไว้เพื่อท าการเกษตรเท่านั น ผมกลัวจะมีปัญหาครับ การสร้างวัดมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ผมอยากให้
 สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาให้ดี ถ้าอนุมัติไปแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ถ้าเกิด ส.ป.ก. เขามาติติง
 เรา อยากให้ดูรายระเอียดให้ดีกว่านี ครับ        
นายธนพล  เหมือนเหลา         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12  ได้อภิปรายว่า ผมเป็นคนหนึ่งที่สร้างวัดและก็ไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัด 
 ไปที่ดินจังหวัดและกรมพุทธศาสนามาแล้ว ผมเคยสอบถามว่าถ้ามีคนมาบริจาคที่ดิน ส.ป.ก.มาเพ่ือ
 ก่อสร้างวัดจะได้ไหม เขาตอบว่าไม่ได้ครับ มีอย่างเดียวคือเจ้าของที่ดินต้องไปคืนอ านาจให้ ส.ป.ก. 
 เพ่ือให้ที่ดินตรงนั นไม่มีเจ้าของ แต่ต้องไม่เกิน 6 ไร่ เรื่องวัดเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับ เราจะท าอะไร
 ก็ต้องให้รอบคอบ เพราะถ้าท าไปแล้วมันผิดพลาดมันจะยากครับอยากให้สภาฯไปศึกษาดูก่อนนะครับ  
นายบุญเรือง  สุนสิน             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2  ได้อภิปรายว่า เรื่องเก่ียวกับวัดภูกระแต คือแต่ก่อนนั นที่ดินตรงนั น ส.ป.ก.
 เขากันออกให้แล้วครับ แต่เขาอยากให้สภาฯรับรอง ถ้าไม่ผ่านสภาฯเขาก็รับรองลงมาแค่เขาอยากให้มี
 หนังสือรับรองจากสภาฯแล้วเขาก็จะได้ด าเนินการตามขั นตอนต่อไป     
นายอดุลย์  จันทจร              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7  ได้อภิปรายว่า ผมอยากทราบว่าที่ดินตรงนั นเป็นชื่อของใคร ผมอยากให้
 คณะกรรมการในหมู่บ้านหรือพระอาจารย์ไปเดินเรื่องให้มีลายลักษณ์อักษรว่าได้ด าเนินการแล้วถึงน าลง
 สู่สภาฯพิจารณา           
นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15  ได้อภิปรายว่า เนื่องด้วยพระอาจารย์กับชาวบ้าน ท่านได้ไปปรึกษามาแล้ว
 ผมในนามตัวแทนของชาวบ้านดงบังหมู่ที่ 15 ก็ต้องท าตามหน้าที่ ชาวบ้านต้องการท าเรื่องมาก็ต้องน า
 ลงสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาครับ 

นายไกร  แผ่นดี                  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5  ได้อภิปรายว่า เรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
 ของชาวบ้าน เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบผมอยากให้ค้างพิจารณาออกไปก่อนครับ 
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นายสุดใจ  ไวยะ                 สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3  ได้อภิปรายว่า จากที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้อภิปรายมา ทุกท่านอยากให้
 น าเอกสารจากทางเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มายืนยัน วัดภูกระแตนั นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าของที่ดินอยู่แล้ว 
 และท่านก็ก าลังด าเนินการในท่ีดินแปลงนี  มาเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์เพ่ือจะได้สร้างเป็นวัด แต่เรา
 ต้องรอหลักฐานยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มาแนบ ผมก็อยากให้ค้างไว้ เมื่อเอกสารสมบูรณ์แล้วจึงน า
 ลงสู่สภาฯพิจารณาต่อไป           
นายธนพล  เหมือนเหลา         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12  ได้อภิปรายว่า ในญัตตินี  ผมเสนอขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนครับ
นายบุญมา ทานัง                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9  ผมขอรับรองครับ         
นางยศ  ค าภูแสน                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 13  ดิฉันขอรับรองค่ะ             
ประธานสภาฯ                   ครับ ในเมื่อมีสมาชิกสภาฯเสนอให้เลื่อนการพิจารณาออกไป และมีผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องตาม
 ระเบียบ ผมจึงจะขอมติในที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วย  มีสมาชิกสภาฯในที่
 ประชุมทั งหมด  30  คน ถือว่าครบองคป์ระชุม เรื่องกำรขอใช้ที่ดินจัดตั้งวัดป่ำภูกระแต บ้ำนดงบังหมู่
 ที ่15 สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยให้เลื่อนการพิจารณาขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นด้วย         28       เสียง 

        ไม่เห็นด้วย       -         เสียง 

        งดออกเสียง     2        คน 

ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วย ให้เลื่อนกำรพิจำรณำออกไป 

ประธานสภาฯ           4.2 ค าชี แจงการท างานของคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง รถกระเซ้า

 ไฟฟ้ากรณีที่ไม่มีการด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ในญัตตินี เลขานุการสภาฯได้ลงผิดระเบียบวาระการประชุม 

 ขอแก้ไขเป็นเรื่องเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพราะไม่ได้ยื่นญัตติให้มีการเปลี่ยนแปลงและจะไม่มีการลง

 มติ ในเมื่อนายช่างไฟฟ้าได้ส่งเอกสารมาในที่ประชุมเพ่ือให้ทุกท่านได้รับทราบ ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร

 ถึงไม่มีการด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง รถกระเซ้าไฟฟ้าได้ ขอให้ชี แจงให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบ

 ด้วยครับ              

นายอ านวย  ผ่องแผ้ว            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า ในเรื่องนี ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ 

 เพราะว่าท่านนายกฯ ปลัดฯ ได้มีการแต่งตั งคณะกรรการไปแล้วนั น ก็คิดว่าจะด าเนินการแล้ว และจบ

 ไปแล้ว ก็ขอให้คณะกรรมการได้ชี แจงให้สภาฯรับทราบเลยครับ        

จ่าเอกศิริพันธ์  วรรณทวี         นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ได้ชี แจงว่า วันนี ผมขอรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก าหนด

 คุณลักษณะและราคากลาง รถกระเซ้าไฟฟ้ากรณีที่ไม่มีการด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสภาฯมีมติได้กันเงินไว้ ผมขอชี แจงในสอง

 ประเด็น ประเด็นแรกในฐานะต้นเรื่องครับ ที่อยากได้รถ คุณสมบัติของรถครั งแรกที่ผมน าลงสู่สภาฯ ผม

 ได้น ามาจากอินเตอร์เน็ต จากการประกาศของส่วนราชการต่างๆที่เขาได้ด าเนินการไปแล้ว ประเด็นที่
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 สองในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2560 ก็ได้ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการ

 ก าหนดคุณลักษณะและราคากลางตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ซึ่งทางเราก็ได้ท า

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังวิศวะกรเครื่องกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มาเป็น

 คณะกรรมการในครั งนี ด้วย เพราะท่านมีความรู้ความช านาญในด้านนี  และคณะกรรมการได้ด าเนินการ

 ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการด าเนินการแก้ไข

 เปลี่ยนแปลงในสภา ในครั งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 มีข้อความบางประเด็นไม่เป็นไปตาม

 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทางคณะกรรมการจึงมีมติแจ้งเรื่อง

 ดังกล่าวให้กับทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ารับทราบถึงปัญหาดังกล่าว ในส่วนราคากลาง

 และคุณสมบัติดังต่อไปนี รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้ว                                        

นางพรรชรนันท์ สายจันดี        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า เรื่องรถกระเซ้าได้รายงานไปยังท่าน
 ผู้บริหารว่าเกิดอะไรขึ น ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดราคากลางเหลือ 2,400,000 บาท คุณลักษณะมี
 ข้อสังเกตอยู่สามข้อ และรายงานไปยังท่านผู้บริหารแล้ว แต่ทางผู้บริหารยั งไม่สั่งการลงมาว่าจะแก้ไข
 หรือไม่ ก็เลยมารายงานให้สภารับทราบว่าเราท างานอยู่แต่ผู้บริหารยังไม่สั่งการลงมา 

ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนการคลังได้ชี แจงเรื่องที่สมาชิกสภาฯที่ต้องการทราบให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน
 ได้รับทราบด้วยครับ          
น.ส.อารีรัตน์  สายกมล          ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงว่า จากกรณีที่คณะกรรมการการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการ
 ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ให้มาชี แจงในส่วนของงบลงทุนของปี 2560 และก็
 งบประมาณปี 2559 เราได้ด าเนินการไปแล้วเสร็จไปแล้วที่ได้กันเงินไว้  ยังคงเหลือ 1 โครงการคือ 
 โครงการปรับปรุงห้องน  าหน้าสภาตอนนี ก็ได้ผู้รับจ้างที่จะมาด าเนินการก่อสร้างแล้ว แต่ช่วงนี เป็นช่วง
 ระยะเวลาการประชุมสภาฯ ให้มีการประชุมสภาให้ผ่านไปก่อนถ้าลงมือปฏิบัติงานก็จะมีผลกระทบต่อ
 สมาชิกสภาฯในการใช้ห้องน  า ในส่วนของงบลงทุนของปี 2560 กองช่างได้ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง งบ
 ลงทุนมี 4 ประเภทงาน ดังนี  1.ประเภท ค.ส.ล.  9 โครงการ  2.ประเภทถนนลูกรัง  3 โครงการ       
 3.ประเภท รางระบายน  า  3 โครงการ  4.ประเภทอาคาร 2 โครงการ  ประเภทถนนลูกรังเราได้
 ด าเนินการเสร็จไปแล้ว ส่วนอีก 14 โครงการ ขณะนี ได้ตัวผู้รับจ้างและได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
 ขณะผู้รับจ้างก าลังท าหนังสือขอเข้าปฏิบัติงาน ก็ขอน าเรียนว่าทุกโครงการที่สมาชิกสภาฯทุกท่านที่
 อนุมัติให้ด าเนินการนั นได้ด าเนินการก่อหนี ผูกพันเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ 

ประธานสภาฯ                   ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมวันนี  ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
 ได้รับทราบว่า ถ้ามีการประชุมอีกครั งผมจะท าหนังสือส่งไปให้สมาชิกสภาฯท่านเพ่ือให้มาประชุมอีกครั ง 
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 ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลบ้านเหล่ าแต่ เ พียงเท่ านี  ขอขอบคุณครับ               
  

ปิดประชุมเวลา 12.40 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 
       


