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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 7  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 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 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 นายเรืองศิลป์  คะโยธา นายกฯ เรืองศิลป์  คะโยธา 
2 นายอ านวย ผ่องแผ้ว รองนายกฯ อ านวย ผ่องแผ้ว 
3 นายไสว พิมจันนา รองนายกฯ ไสว พิมจันนา 
4 นายสมอน พระลาโหน เลขานุการนายกฯ สมอน พระลาโหน 
5 นางดารุณี เหมะธุลิน ปลัดฯ ดารุณี เหมะธุลิน 
6 นางพรรชรนันท์  สายจันดี รองปลัดฯ พรรชรนันท์ สายจันดี 
7 นายจิรวัฒน์  จันทรคา หัวหน้าส านักงานปลัดฯ จิรวัฒน์  จันทรคา 
8 น.ส.อารีรัตน์ สายกมล ผู้อ านวยการกองคลัง อารีรัตน์ สายกมล 
9 นายนิติพงษ์ ศรีจ าพลัง ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม นิติพงษ์ ศรีจ าพลัง 
    

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายมานิตย์ พรมจารีย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 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 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 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2/2560 

 มี สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 31 คน  

         ขาด 1  คน คือ 

     1. นายมานิตย์  พรมจารีย์       สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15     

 ซ่ึงในวันนี  มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมสภาฯต่อไป  

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

ประธานสภาฯ                   เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

 2560 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจ

 บันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นใดหรือไมค่รับ ถ้าไม่มี ผมขอให้สมาชิกสภาฯ

 รับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ             รับรอง          28       เสียง 

    ไม่รับรอง        -         เสียง 

    งดออกเสียง     3        คน 

ที่ประชุมฯ         - รับทราบ 

 

ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง   เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     ในวันนี มีสมาชิกสภาฯ คณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ท่านใด  มีเรื่องที่จะแจ้งเสนอให้ที่ประชุม
 ทราบหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระอ่ืน 
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นายเรืองศิลป์  คะโยธา         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้แจ้งว่า  ก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราได้มาเข้าร่วม
 ประชุมร่วมกันทุกส่วน ในสิ่งที่ดีที่จะน าไปสู่การพัฒนาในต าบลบ้านเหล่าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วม
 ใจในงานและเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วง
 นี จังหวัดสกลนคร ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน  าท่วมเกือบทุกพื นที่ในจังหวัด ต าบลบ้านเหล่าก็ได้รับ
 ผลกระทบในบางส่วน เราทุกคนต้องร่วมด้วยกันทุกภาคส่วน เพ่ือให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได ้

น.ส.อารีรัตน์  สายกมล         ผู้อ านวยการกองคลัง ขอน าเรียนชี แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง ตามที่ได้ไป
 อบรมและทางกรมก็ได้แจ้งมา ตั งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 จะเริมใช้พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง
 แนวใหม่ ซึ่งบังคับใช้ทั่วประเทศ แต่แนวทางการปฏิบัติการด าเนินการนั น ยังไม่ชัดเจนทางกรมจะต้องมี
 หนังสือเรียกไปชี แจงแนวทางการปฏิบัติงานอีกครั งหนึ่ง พระราชบัญญัติตัวใหม่และจะมีผลกระทบกับ
 เรา เพราะจะต้องด าเนินการเพ่ือเตรียมการรองรับกับระเบียบใหม่ ทางกองคลังพัสดุจะต้องด าเนินการ
 จัดซื อจัดจ้างทุกอย่างให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 หลังจากวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ก็
 ต้องกันเงินและขอดูแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตัวใหม่ให้ชัดเจนก่อน 

 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง   เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ           4.1 กำรโอนงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ขอเชิญคณะฝ่ายบริหาร
 และเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นางดารุณี เหมะธุลิน         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 ตามระเบียบข้อ 27 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในส่วนครุภัณฑ์และ
 สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 29 และข้อ 30 ตามระเบียบที่จะต้อง ได้รับ
 การอนุมัติจากสภาฯ ส่วนรายละเอียดการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 ในวันนี  ก็ขอให้หัวหน้าส านักงานปลัดเป็นผู้ชี แจงให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปค่ะ  
นายจิรวัฒน์ จัทรคา              หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ชี แจงว่า  ขอน าเรียนรายละเอียด
 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เข้ามาในที่ประชุมในวันนี มีทั งหมด 11 
 รายการ ซึ่งแต่ละรายการก็เกิดความต้องการในหลายภาคส่วนที่ต้องน าไปใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดประโยชน์
 มากที่สุดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งเอกสารการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้แจกให้
 สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้ว ก็จะดูไปพร้อมกันตามระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
                  
          4.1.1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ งบประมำณ 8,500 บำท   การโอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณข้อบัญญัติ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                  
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         โอนลดจาก          
        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,735,189.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 8,500 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,726,689.48 บาท 

                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        

        แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื อโต๊ะหมู่บูชา งบประมาณ 8,500 บาท          

         4.1.2 เพื่อจัดซื้อโซฟำพร้อมโต๊ะกลำงกระจก งบประมำณ 15,000 บำท   การโอน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก เป็นรายการตั ง ใหม่  ไม่ ได้ ตั ง ไว้ ใน
 งบประมาณข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     
                   โอนลดจาก          
        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,726,689.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 15,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,711,689.48 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        

        แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื อโซฟาพร้อมโต๊ะกลางกระจก งบประมาณ 15,000 บาท         

         4.1.3 เพื่อจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน(ส ำหรับสภำฯ) งบประมำณ 4,800 บำท การโอนงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณ
 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        
                   โอนลดจาก          
        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,711,689.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 4,800 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,706,889.48 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        

        แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างาน(ส าหรับสภาฯ) งบประมาณ 4,800 บาท         

         4.1.4 เพื่อจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำน(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) งบประมำณ 8,000 บำท การโอน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก เป็นรายการตั ง ใหม่  ไม่ ได้ ตั ง ไว้ ใน
 งบประมาณข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     
                   โอนลดจาก          
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        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,706,889.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 8,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,698,889.48 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        

        แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ท างาน(ส าหรับเจ้าหน้าที่) งบประมาณ 8,000 บาท         

         4.1.5 เพื่อจัดซื้อแท่นกล่ำวรำยงำน งบประมำณ 15,000 บำท   การโอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณข้อบัญญัติ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
                   โอนลดจาก          
        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,698,889.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 15,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,683,889.48 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        

        แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื อแท่นกล่าวรายงาน งบประมาณ 15,000 บาท     

         4.1.6 เพื่อจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็น งบประมำณ 42,000 บำท การโอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณข้อบัญญัติ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
                   โอนลดจาก          
        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,683,889.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 42,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,641,889.48 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        

        แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

 ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว เพ่ือเป็นค่าจัดซื อเครื่องท าน  าเย็น งบประมาณ 42,000 บาท     

         4.1.7 เพื่อจัดซื้อเครื่องท ำน้ ำร้อน-เย็น งบประมำณ 26,000 บำท การโอนงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณ
 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
                   โอนลดจาก          
        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
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 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,641,889.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 26,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,615,889.48 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        

        แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือเป็นค่าจัดซื อเครื่องท าน  าร้อน-เย็น งบประมาณ 26,000 บาท     

         4.1.8 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมำณ 16,000 บำท การโอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากที่ตั งไว้ในงบประมาณข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย       
                   โอนลดจาก          
        แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท   
 รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อนโอนจ านวน 1,615,889.48 บาท งบประมาณที่โอน 
 จ านวนเงิน 16,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 1,599,889.48 บาท สาเหตุการโอนนั น 
 เนื่องจากงบประมาณที่ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ไม่เพียงพอต่อการ
 เบิกจ่าย ในรายการค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                  โอนเพิ่มและจัดซื อ 

       แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนโอน 39,800 บาท จ านวนเงินที่โอนมา 
16,000 บาท รวมเป็นค่าจัดซื อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 55,800 บาท 

         4.1.9 เพื่อจัดซื้อโต๊ะโฟมิก้ำ งบประมำณ 112,500 บำท    การโอนงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณข้อบัญญัติ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          
                   โอนลดจาก          
        แผนงานการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายการค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื อโต๊ะโฟมิก้าพร้อมเก้าอี  ประมาณก่อนโอนจ านวน 
 179,500 บาท งบประมาณที่โอนจ านวนเงิน 112,500 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 
 67,000 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        
        แผนงานการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายการค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื อโต๊ะโฟมิก้า งบประมาณ 112,500 บาท      

        4.1.10 เพื่อจัดซื้อเก้ำอ้ี งบประมำณ 66,000 บำท การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณข้อบัญญัติรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560           
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                   โอนลดจาก          
        แผนงานการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายการค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื อโต๊ะโฟมิก้าพร้อมเก้าอี  ประมาณก่อนโอนจ านวน 
 67,000 บาท งบประมาณที่โอนจ านวนเงิน 66,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนจ านวน 
 1,000 บาท 
                 เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        
        แผนงานการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดรายการค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื อเก้าอี  งบประมาณ 66,000 บาท     

  
 
         4.1.11 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบประมำณ 20,000 บำท การโอนงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นรายการตั งใหม่ ไม่ได้ตั งไว้ในงบประมาณ
 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        
                   โอนลดจาก          
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน หมวด
 รายการค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าบริการ รายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท จ านวนงบประมาณที่โอน 20,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
 30,000 บาท 
         เพ่ือโอนไปเป็นค่าจัดซื อ        
        แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน  หมวด
 รายการหมวดรายการค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการจัดซื อครุภัณฑ์งาน
 บ้านงานครัว  งบประมาณ 20,000 บาท  

ประธานสภาฯ                    เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี แจงรายละเอียดในรายการต่างๆไปแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีมีประเด็นสงสัย
 อะไรหรือไม่อย่างไร ก็เชิญสอบถามเลยนะครับ 

นายสุบรรณ  แก้วอุดม          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ผมมีประเด็นสงสัยจึงอยากเรียนถามว่าเครื่องท าน  าเย็นในงบประมาณ 
 42,000 บาท และเครื่องท าน  าร้อน – เย็น ในงบประมาณ 26,000 บาท อยากทราบว่าในงบประมาณ
 เท่านั นมันจะซื อได้กี่ตัวครับ 

นายสงค์  บุตตะวัง              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 ผมมีข้อสงสัยอยู่หลายรายการ ในรายการที่ 3 การจัดซื อเก้าอี ท างาน
 ส าหรับสภาที่โอนงบประมาณมาจ านวน 4,800 บาท เก้าอี ที่จะซื อกี ตัวขอให้ระบุด้วย และในรายการที่ 
 4 การจัดซื อเก้าอี ท างานในส านักงาน งบประมาณ 8,000 บาท จัดซื อกี่ตัวและซื อให้ใครบ้างขอให้ระบุ
 ด้วยเช่นกัน ในรายการที่ 5 การจัดซื อแท่นกล่าวรายงาน งบประมาณ 15,000 บาท อยากทราบ
 รายละเอียดและคุณลักษณะของมัน ในเมื่อท่านไม่ระบุรายละเอียดแล้วจะตรวจรับงานได้ไง ให้ชี แจง
 รายละเอียดด้วย เครื่องท าน  าเย็นและเครื่องท าน  าร้อน – เย็น ก็ไม่ระบุขนาดและรายละเอียดว่าจะซื อ
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 จ านวนกี่เครื่อง ถ้าท่านไม่ระบุคณะกรรมการตรวจจะรู้ได้ไง การจัดซื อโต๊ะโฟมิก้า ก็ไม่มีขนาด และ
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวงบประมาณ 20,000 บาท ซื ออะไรครับ ราคาเท่าไหร่ จ านวนเท่าไหร่ ใน
 ส่วนตัวผมแล้วการจัดซื อสิ่งของมันต้องมีขนาดต้องระบุให้ชัดเจนด้วยครับ 

น.ส.อารีรัตน์  สายกมล          ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงว่า ก็เป็นความจริงค่ะ ถ้าไม่ระบุก็ไม่สามารถจัดซื อจัดจ้างได้ 
 ส าคัญในการตรวจรับงาน ในครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้คุยกับหัวหน้าส่วนเป็นหน่วยงานสังคม
 สงเคราะห์เข้าใจว่าคือต้องการจะเป็นการจัดซื อผ้าม่านแต่ไม่ได้ระบุไว้ในการโอน ซึ่งจริงๆแล้วการโอน
 เพ่ือมาตั งเป็นรายการใหม่ มันต้องก าหนดคุณลักษณะ ขนาดให้ถูกต้อง แต่ว่าบางรายการเช่นการจัดซื อ
 โต๊ะคือมันจะอยู่นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ถ้าเราก าหนดไว้แล้ว เจ้าของงบประมาณที่ลงในข้อบัญญัติ
 อาจจะไม่ได้ส ารวจตามท้องตลาด แต่อาจจะเอามาจากประกาศอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางรายการก็จะไม่มี
 ค้าขายในตลาดบ้านเราหรือใกล้เคียง จึงก าหนดเฉพาะในส่วนที่ส าคัญ อย่างเช่น โต๊ะที่ก าหนดความสูง
 ไว้ แต่ว่าเราจะครอบคลุมด้วยราคา 

นางพรรชรนันท์  สายจันดี      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ขอชี แจงในส่วนของการศึกษา ในการโอนจัดซื อ
 โต๊ะโฟมิก้า ที่ตั งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เป็นการจัดซื อจัดจ้างโต๊ะโฟมิก้า
 พร้อมเก้าอี  คือโต๊ะ 8 ตัว เก้าอี  50 ตัว ซึ่งไปสืบราคาตามท้องตลาดแล้วไม่มีขาย ซึ่งปีงบประมาณ 2561 
 นั น จ านวนนักเรียนลดความต้องการจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ก็เลยขอเปลี่ยนแปลงไปในสภาฯ การขอ
 โอนงบประมาณและขอเพ่ิมเติมในรายละเอียดเป็นค่าจัดซื อโต๊ะโฟมิก้าจ านวนเงิน 112,500 บาท ขนาด
 ความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร พับเก็บขาได้ จ านวน 75 ตัว ตัวละ 1,500 บาท ใช้ท ากิจกรรมใน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การโอนมาเพ่ือจัดซื อเก้าอี  โอนมาซื อเป็นวัสดุคือจัดซื อเก้าอี พลาสติก จ านวนเงิน 
 66,000 บาท ส าหรับเด็กแบบ 4 ขา มีพ านักพิง จ านวน 550 ตัวๆละ 120 บาท และจะตัดค าว่า มอก. 
 ออกไป และใช้ราคาตามท้องตลาด 

นายจิรวัฒน์ จัทรคา              หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ชี แจงว่า ขอน าในเบื องต้นด้าน
 รูปแบบของการน าลงสู่สภา ได้น าลงในเฉพาะส่วนงบประมาณ รายละเอียดขนาดต่างๆมีอยู่แล้ว แต่
 ไม่ได้น าลงสภา เรื่องการจัดซื อเก้าอี ท างานส าหรับส านักงาน จัดซื อเก้าอี  2 ตัว คือ ของป้องกันฯและ
 ของสาธารณะสุข เรื่องจัดเก้าอี ส าหรับสภาฯจัดซื อแทนจ านวนที่หักไป 2 ตัว เรื่องจัดซื อเครื่องท าน  าเย็น 
 จ านวน 2 ตัว เรื่องจัดซื อเครื่องท าน  าร้อน – เย็น จ านวน 1 ตัว เรื่องจัดซื อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ก็มี
 รายละเอียดอยู่แล้ว แต่ค าว่าโอนงบประมาณก็เป็นงบประมาณ ถ้าสภาฯต้องการรายละเอียดในการ
 ประกอบการพิจารณา การโอนงบประมาณในครั งต่อไปก็จะลงรายละเอียดให้รับทราบด้วยครับ 

นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์    สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 ได้ชี แจงว่างบประมาณทั ง 11 รายการนั น ผมได้ดูรายละเอียดแล้ว ผมเข้า
 ไปในส านักงานแทบจะไม่มีที่เดินแล้วครับ ในปีนี ทั งจัดซื อและก่อสร้างในส านักงานทั งปี การโอน
 งบประมาณทั ง 11 รายการ ผมไม่สนับสนุนครับ ถ้าท่านเป็นผู้บริหารจริงๆ ต้องน างบประมาณไปพัฒนา
 ทั ง 17 หมู่บ้านครับ 
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ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิก
 สภาฯอยู่ในห้องประชุมทั งหมด 31 คน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2560  เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อตำมเอกสำร ทั้ง 11 รำยกำร สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบด้วยขอให้ยกมือ
 ด้วยครับ    

มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          13          เสียง 
         ไม่เห็นชอบ         9          เสียง 
         งดออกเสียง        9           คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้โอนงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำจัดซื้อตำมเอกสำร ทั้ง 11 
          รำยกำร  

ประธานสภาฯ         สมาชิกสภาฯผู้ไม่เห็นชอบและให้ลงรายชื่อบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯด้วย 

  1. นายไกร   แผ่นดี              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5    

  2. นายอดุลย์  จันทจร           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7    

  3. น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9    

  4. นายสงค ์ บุตตะวัง           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10   

  5. นายเสถียร เชียงพฤกษ์       สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11    

  6. นายบุญทัน  วรรณพราหม์   สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14   

  7. นายสุบิน  เมืองศรีมาตร      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14   

  8. นางพรมมี  ภูน  าต้น           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16    

  9. นางนงคราญ  บุตะละ        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 17 

เวลา 12.00 น.                    พักรับประทานอาหาร 
ประธานสภาฯ                    ขณะนี ก็เป็นเวลา 12.00 น. แล้ว ผมขอพักเบรกเพ่ือรับประทานอาหารก่อน หลังจากรับประทาน
 เสร็จแล้วเราจะประชุมต่อ 
 
เวลา  13.00 น.                   เริ่มด าเนินการประชุมต่อ 
             
ประธานสภาฯ            4.2 เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ขอเชิญคณะ
 ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นางดารุณี เหมะธุลิน             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  กรณีการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560  ในส่วนการเปลี่ยนแปลงตามแผนงานต่างๆต้องเปลี่ยนแปลง

 ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั นตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิก

 สภาฯทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
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    แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป       

     ๑. โต๊ะมิก้า         

     ๒. ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน         

     ๓. ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร        

                                          ๔. เครื่องพิมพ์        

     ๕. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า 

นางพรรชรนันท์  สายจันดี      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ขอชี แจงในส่วนแผนงานเคหะและชุมชน  กรณีการ

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560  มีจ านวน อยู่ 7 

 รายการ ที่จะต้องให้สภาฯมีการเปลี่ยนแปลงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560  ร า ย ก า ร ที่ แ ก้ ไ ข

 เปลี่ยนแปลงนั นตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

                                            แผนงำนเคหะและชุมชน       

  ๑. เก้าอี ส านักงาน       

  ๒. ตู้เหล็ก        

  ๓. พัดลมอุตสาหกรรม       

  ๔. เครื่องสูบน  าแบบจุ่ม       

  ๕. เครื่องคอมพิวเตอร์       

  ๖. ค่าเครื่องพิมพ์        

  ๗. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า 

นายนิติพงษ์ ศรีจ าพลัง        ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม ขอชี แจงในส่วนแผนงานสังคมสงเคราะห์  กรณีการแก้ไข

 เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560   มีจ านวน อยู่ ๖ 

 รายการ ที่จะต้องให้สภาฯมีการเปลี่ยนแปลงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560  ร า ย ก า ร ที่ แ ก้ ไ ข

 เปลี่ยนแปลงนั นตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

                                          แผนงำนสังคมสงเครำะห์        

 ๑. ค่าเครื่องพิมพ์        

 ๒. ค่าจัดซื อกล้องดิจิตอล       

 ๓. ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม     

 ๔. โต๊ะท างาน        

 ๕. ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร       

 ๖. ค่าเก้าอี ท างาน 
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น.ส.อารีรัตน์  สายกมล          ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงว่า แผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง กรณีการแก้ไข

 เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560   มีจ านวน อยู่ ๑ 

 รายการ ที่จะต้องให้สภาฯพิจารณาเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณลักษณะและราคาก าหนดไว้ในบัญชี

 มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 จึงก าหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดทั่วไป รายการที่แก้ไข

 เปลี่ยนแปลงนั นตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

     แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป บริหำรงำนคลัง      

              ๑. ค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 

นางพรรชรนันท์  สายจันดี      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ขอชี แจงในส่วนแผนงานการศึกษา กรณีการแก้ไข

 เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 รายการค่าจัดซื อโต๊ะโฟมิก้า

 พร้อมเก้าอี  ขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงในรายการนี เนื่องจากรายการนี ตั งอยู่ในรายการโอนงบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว  

น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร         สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 ได้ชี แจงว่าการโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั นไม่รู้โอนไปไหน ท าให้
 สมาชิกสภาฯสับสน ไม่รู้จะโอนอะไรกันนักหนา สมาชิกก็ไม่รู้อะไรผิดก็ยกมือกัน ท่านขอเราให้ แต่เวลา
 เราขอท่านไม่ให้ ก็อยากให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนเอาแต่เนื อๆว่าจะโอนอะไร วันนี ก็ไม่ติดใจเพราะอยู่ใน
 แผนพัฒนาอยู่แล้ว ขอให้ด าเนินการให้อยู่ในระเบียบ  

นางดารุณี  เหมะธุลิน           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ขอชี แจงและแก้ไขข้อความในรายละเอียดในส่วน
 แผนงานเคหะและชุมชน ในรายการเปลี่ยนแปลงการจัดซื อตู้ เหล็ก ในข้อความใหม่ (ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 84 ข้อ 51) เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบในแผนพัฒนาสามปี 
 2560 – 2562 หน้า 39 ข้อ 5) 

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิก
 สภาฯอยู่ในห้องประชุมทั งหมด 28 คน เรื่อง กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนพิจารณา สมาชิกสภาฯ
 ท่านใดเห็นชอบด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ    

มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          21          เสียง 
         ไม่เห็นชอบ        -          เสยีง 
         งดออกเสียง       7           คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย    
        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560   
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ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง    อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                   ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมวันนี  ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ
 ได้รับทราบว่า วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.จะมีการประชุมอีกครั ง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ
 ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ด้วยครับ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
 เหล่าแต่เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ                 

ปิดประชุมเวลา 15.00 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 
       


