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(ส ำเนำ) 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 

สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  4  ประจ ำปี 2560 

วันที่ 15  เดือนสิงหำคม 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         -  
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 นางดารุณี เหมะธุลิน ปลัดฯ ดารุณี เหมะธุลิน 
5 นางพรรชรนันท์  สายจันดี รองปลัดฯ พรรชรนันท์ สายจันดี 
6 นายจิรวัฒน์  จันทรคา หัวหน้าส านักงานปลัดฯ จิรวัฒน์  จันทรคา 
7 น.ส.อารีรัตน์ สายกมล ผู้อ านวยการกองคลัง อารีรัตน์ สายกมล 
8 นายนิติพงษ์ ศรีจ าพลัง ผู้อ านวยการสวัสดิการสังคม นิติพงษ์ ศรีจ าพลัง 
    

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ     -     สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมหมาย  ขันตี สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ขาด 
2 นายสงค์  บุตตะวัง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10 ลากิจ 
    

  

 

 

 

 

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

         นายสวุรรณ  นนทะคุณ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ท าหน้าที่เป็น ประธานของ

         การประชุมในวันนี ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี  

 

ระเบียบวำระท่ี  1    เรื่อง   ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ    

ประธานสภาฯ         วันนี วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 4/2560 

 มี สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมทั งหมด 30 คน  

            ลากิจ 1  คน คือ 

        1. นายสงค์  บุตตะวัง       สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10      

      ขาด  1  คน  คือ         

      2. นายสมหมาย  ขันตี      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1     

ที่ประชุมฯ          - รับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี  2      เรื่อง    รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว                                                        

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

 2560 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจ

 บันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นใดหรือไมค่รับ ถ้าไม่มี ผมขอให้สมาชิกสภาฯ

 รับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

นายทองปาน  ชาวประมง      สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผมขอแก้ไขครับ เลขานุการสภาฯได้พิมพ์บันทึก

 ช่องลายมือชื่อ ว่าผมมาประชุมแต่ผมไม่ไดม้าประชุมครับ       นาย

มานิตย์  พรมจารีย์        สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15 ผมขอแก้ไขครับ  เลขานุการสภาฯได้พิมพ์บันทึกช่องลายมือชื่อว่าผมไม่

 ได้มาประชุม แต่ข้อเท็จจริงนั นผมขอยืนยันว่าผมได้มาประชุมจริงครับ                  

เลขานุการสภาฯ                 ผมได้บันทึกรายงานการประชุมผิดจริงครับ ผมขอแก้ไขด้วยครับ 

มติที่ประชุมฯ         เห็นดว้ยให้แก้ไข     19    เสียง   ไม่เห็นด้วย   -   เสยีง   งดออกเสียง   11   คน 

ประธานสภาฯ                   เมื่อมีการแก้ไขแล้วผมรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 3 ประจ าปี 

 พ.ศ. 2560 ผมขอให้สมาชิกสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ             รับรอง          19          เสียง              

                       ไม่รับรอง         -           เสียง 

    งดออกเสียง     11          คน 
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ระเบียบวำระท่ี 3       เรื่อง   เพื่อทรำบ 

ประธานสภาฯ                     3.1 ชี แจงการปฏิบัติให้เป็นตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560
 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชีแจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

นางพรรชรนันท์  สายจันดี      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ชี แจงว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
 จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
 2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิม เติมโดย
 พระราชบัญญัติการผังเมือง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง
 ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้ออกกฎ การผังเมืองสกลนครเรียบร้อยแล้ว ตอนนี จะมีผลกระทบกับ
 บ้านเหล่าอย่างไร เนื่องจากการก่อสร้างอาคารต่างๆ การขุด ขน ถมที่ทุกอย่างจะต้องมีการขออนุญาต
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและนายช่างต้องออกไปส ารวจก่อน ไม่อย่างนั นก็ผิด แต่ทางกองช่าง
 จะไปเข้าพบผังเมืองสกนครก่อนว่าพื นที่ต าบลบ้านเหล่านั น ส่วนมากแล้วจะเป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์ จะให้
 ด าเนินการอย่างไร วันนี เอามาเข้าท่ีประชุมสภาเพ่ือแจ้งให้รับทราบในเบื องต้นก่อน   

นายเรืองศิลป์  คะโยธา           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานสภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า รายการงบซ่อมแซมถนน ในงานเคหะชุมชน คงเหลือเท่าไหร่และ
 จัดท าโครงการอะไรบ้าง จากการตรวจสอบจากงบประมาณรายจ่ายจากส่วนการคลังองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลบ้านเหล่าสามารถสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 แผนงาน เคหะและชุมชน งาน
 บริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน มี
 รายละเอียดดังนี              

 1. ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ  15,000 บาท     
 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ห้วยผาลาด บ้านดงบังหมู่ที่ 2 จ านวน  185,000 บาท
 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายดงน้อย บ้านค าเม็กหมู่ที่ 4 จ านวน   99,000 บาท
 4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายบ้านดงบากหมู่ที่ 6 – บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 
 งบประมาณ 194,000 บาท                   
 5. เหมาซ่อมแซมเปลี่ยนน  ามันเครื่อง รถทะเบียนรถ กต 3607 สกลนคร จ านวน30,066.62 บาท 
 6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านถ่อนหมู่ที่ 3 จ านวน   60,000 บาท 
 7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนหมู่ที่ 3 จ านวน   65,000 บาท 
 8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สาย ม.ดงไร่ หมู่ที่ 10 จ านวน   35,000 บาท
 9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโพนบก–วัดป่าหมู่ที่ 11 จ านวน 35,000 บาท     
  โอนลด ไป แผนเคหะและชุมชน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 30,000 บาท 
     โอนเพิ่ม ไป แผนเคหะและชุมชน ค่าจ้างเหมาและบริการ จ านวน 200,000 บาท 
        รวมเบิกจ่ายงบประมาณ  694,066.62 บาท     
                รวมโอนลด จ านวน 230,000 บาท       
     งบประมาณคงเหลือ 175,933.38 บาท และก าลังด าเนินการจัดท าโครงการดังนี  
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 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโพนบก–วัดป่าหมู่ที่ 11 จ านวน 60,000 บาท  
 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายค าเม็กหมู่ท่ี 9–ป่ารักน  า จ านวน 60,000 บาท  
 3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างวัดห้วยก้านเหลืองบ้านดงบังหมู่ที่ 2 จ านวนเงิน 20,000 บาท
 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนบ้านดงบากหมู่ที่ 6 – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
    จ านวน 30,000 บาท 

       กำรติดตำมงำนบุคลำกร กรณี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรไม่มำท ำงำนได้ด ำเนินกำรอย่ำงไร   
 กรณนีายฉัตรธานี เหมะธุลิน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ขาดราชการและไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 นั น หัวหน้างานบริหารบุคล โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มอบหมายให้หัวหน้า
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั นต้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 เบื องต้นพบว่านายธานี เหมะธุลิน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไม่มาปฏิบัติราชการในระหว่าง วันที่ 1-6 
 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่มาปฏิบัติงานในช่วงเวลาดั งกล่าว พบว่าได้มีภารกิจดูแล
 ภรรยาสืบเนื่องจากภรรยาของนายฉัตรธานี เหมะธุลิน ตั งครรภ์และมีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง จึงมี
 ความจ าต้องดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิด จากเหตุผลข้างต้นเห็นว่ามีความจ าเป็นจริงและในระหว่างที่นาย
 ฉัตรธานี เหมะธุลิน ที่มาปฏิบัติราชการนั นได้แจ้งให้นางสาววณิชญา เผ่าพงษ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานสารบรรณแทนซึ่งไม่ท าให้ราชการเสียหายแต่อย่างใด แต่การปฏิบัติราชการนั น
 เป็นการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็น
 ดังกล่าวเป็นความผิดครั งแรก จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา ซึงถ้าหากมีการประพฤติ ผิดซ  าอีกจะ
 ด าเนินการทางวินัยกับนายฉัตรธานี เหมะธุลิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ
 ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ในล าดับต่อไป ดังนั น เพ่ือชี แจงให้สภา
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าทราบ จึงขอรายงานชี แจงผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้  ผมทราบ
 แล้ว จึงมาชี แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ารับทราบครับ 

 

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่อง   เพื่อพิจำรณำ 

ประธานสภาฯ         4.1 การขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2561 ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านระเบียบให้สมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบด้วย        
เลขานุการสภาฯ                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
 และเพ่ือให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ นสุดที่ จังหวัด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และ
 มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่ง
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 
 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 
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 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอ านาจระเบียบดังต่อไปนี   

         ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน 
 ชั นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั งงบประมาณ
 ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ
 รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น า เสนอต่อสภาท้องถิ่น 
 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม          
          ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภา
 ท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอ
 หรือ ปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  

        การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ เข้า
 ก ากับดูแลการปฏิบัติเพ่ือให้การเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
 ตามระยะเวลาที่ก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 24 หรือขยายเวลาแล้วแต่สภาไม่อนุมัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ 
 ตั งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างงบประมาณหรือเหตุผลของฝ่ายสภา
 ท้องถิ่นที่ไม่อนุมัติ (กรณีสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติให้ขยายเวลาจัดท าร่างงบประมาณ)พร้อมทั งเร่งรัดให้
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณให้ทันภายในก าหนดเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
 พิจารณาก่อนสิ นปีงบประมาณ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายเวลาการเสนอร่างงบประมาณ
 ภายหลังวันที่ 15 สิงหาคม ก็ให้มีการตรวจสอบและก ากับดูแลให้มีการเสนอร่ างเพ่ือให้สภาท้องถิ่นได้
 พิจารณาก่อนสิ นปีงบประมาณด้วยเช่นเดียวกัน               

นายเรืองศิลป์  คะโยธา         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ด้วยในระหว่างวันที่ 28 – 4 สิงหาคม 2560 ได้เกิด
 อุทกภัยน  าท่วมในหลายพื นที่ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งในเขตพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน โดยเฉพาะในด้านการสาธารณูปโภคและพื นที่ททท าการเกษตร ถนน อ่าง
 เก็บน  า ล าห้วย ประปา ตลอดจนท าให้ทรัพย์สินไร่นาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ในเบื องต้น
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือบรรเทาความ
 เดือดร้อนของประชาชนไปบ้างแล้ว แต่ยังมีโครงการที่จะต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากและไม่อยู่ใน
 แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จึงท าให้ไม่สามารถน ามาบรรจุ ไว้ในข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ ดังนั นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มี
 ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มีขั นตอน
 ในการจัดท าหลายขั นตอน จึงอาจท าให้การเสนอญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2561 และการพิจารณาญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสร็จภายในก าหนด
 สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ได้ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
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 ประชาชนและการจัดท า(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาขอขยายระยะเวลาสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2561 
 ออกไปอีก 15 วัน โดยมีก าหนดตั งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2560 ต่อนายอ าเภอเจริญศิลป์ ตามความ
 ในมาตรา 53 วรรคท้ายตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า พ.ศ. 
 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงเรียนมายังสมาชิกสภาฯทุกท่านให้โปรดพิจารณาด้วยครับ 

น.ส.ทองใหม่  ทองโคตร         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 9 ได้อภิปรายว่า ดิฉันขอสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่า ท่านได้ส่งหนังสือ(ร่าง)
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ประธานสภาฯหรือยัง เพราะดิฉันจ า
 ได้ไม่ผิดเพี ยนแม้แต่นิดเดียว ดิฉันเข้าไปส านักงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 หัวหน้าส านักงานปลัดฯ
 บอกว่าได้ส่ง(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปให้ท่านปลัดฯแล้ว
 และท่านปลัดฯบอกว่าพร้อมจะส่งไปให้ท่านนายกฯแล้ว ท่านปลัดได้ส่งไปให้ท่านนายกหรือยัง และ
 นายกฯได้ส่ง(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561หรือยังเพราะเหตุใด 
 ในงบประมาณประจ าปีนั น ท่านนายกฯอย่าลืมนะว่ามันมีความส าคัญมาก เพราะว่า 1.มีงบประมาณ
 ของนมโรงเรียน 2.เงินค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุและผู้พิการ ท่านจะขยายระยะเวลาไปอีก 15 วัน แล้วใครจะ
 รับผิดชอบ โดยปกติแล้วท่านนายกฯจะต้องส่งหนังสือไปให้ประธานสภาฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
 2560 แต่เรายังไม่เห็นหนังสือเลย 

นายเรืองศิลป์  คะโยธา          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ผมขอน าเรียนว่า(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะประกาศใช้และใช้ได้จริงตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปครับ 
 เรื่องนมโรงเรียนเงินค่าใช้จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุและผู้พิการถึงแม้ว่าท่านจะอนุมัติหรือเห็นชอบ
 ร่างไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถน าข้อบัญญัติมาใช้ได้ ผมได้เรียนถามท้องถิ่นอ าเภอและจังหวัด ท่าน
 ได้ชี แนะว่าถ้ามีเหตุผล มันไม่ครอบคลุมที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับพ่ีน้องประชาชนจริงๆ ท่าน
 เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ท าข้อบัญญัติ ส่วนสภาเป็นคนพิจารณา ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ ขณะมีการเกิดภัย
 พิบัติ บางอย่างอาจคลาดเคลื่อนได้และคาดไม่ถึง ไม่มีใครคิดว่าน  าจะท่วมมันก็ท่วมแล้ว เราต้องท าให้
 รอบคอบและที่ท าไปเพ่ือจะแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ นอีก นั นคือเหตุผล เราท าเพ่ือจะได้แก้ปัญหาให้พ่ีน้อง
 ประชาชนได้ ในข้อบัญญัตินั นส าคัญท่ีสุดทุกอย่างครับ ถ้าท าแล้วมันถูกต้องแล้วดีมีเหตุผลเราท าได้ เพ่ือ
 พ่ีน้องประชาชน หัวหน้าส านักงานปลัดฯเป็นคนท า(ร่าง)ข้อบัญญัติและท่านปลัดฯเป็นคนน าร่าง
 ข้อบัญญัติมาให้ผมและต้องดูก่อนว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่ผมจะอนุมัติ     
นางดารุณี  เหมะธุลิน            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่องการจัดท าข้อบัญญัติเป็นอ านาจหน้าที่งบประมาณ
 ตามข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามที่ ก าหนดไว้
 ในระเบียบนี  และให้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี ด้วย (1) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ 
 เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ และ หลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตาม
 ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย (2) วิเคราะห์งบประมาณและการ
 จ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ (3) สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ และ
 รวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ครั งแรกได้ด าเนินการอยู่ที่ 
 67 ล้านบาท ซึ่งดูแล้วงบประมาณเกินดุล เพราะปีที่แล้วตั งไว้ 58 ล้านบาท และมีการประชุมเพ่ือตัด
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 งบประมาณลง เหลือ 65 ล้านบาท มีทั งงานนโยบายและไม่มีนโยบาย มีในแผนและไม่มีในแผน และ
 เพ่ือให้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จึงตัดที่ไม่มีอยู่ในแผนออก เหลืองบประมาณทั งหมด 62 ล้าน
 บาท และได้น าเสนอให้นายกฯเบื องต้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560      
นายเสถียร  เชียงพฤกษ์         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11 ได้อภิปรายว่า การขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนตัวผมแล้ว ผมไม่เห็นด้วยครับ เพราะ
 ข้อบัญญัติประจ าปีมันก็มีก าหนดของมัน ท่านนายกฯพูดมาว่าเกิดอุทกภัย แผนไม่คลอบคลุม ผมคิดว่า
 ไม่จ าเป็นเท่าไหร่ครับ เพราะที่อ่ืนเขาก็เกิดเหมือนกันเขาก็ท าเสร็จแล้วเหลือต าบลบ้านเหล่า เป็นเพราะ
 อะไรถึงไม่ทันวันที่ 15 หรือมีอะไรแอบแฝง ถ้ามีใจจะบริหารจริงๆ เรื่องแผนไม่มีปัญหาครับ ข้อบัญญัติ
 เอาลงไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มเติมก็ได้ ผมอยากให้เอาลงเพราะมันส าคัญกับการพัฒนา ปีที่แล้วไม่เป็นอะไร
 การพัฒนายังล่าช้าเลยครับ หลายอย่างที่ต้องเร่งต้องท า ผมจึงอยากให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาร่วมกัน
 ครับ 
นายสุบรรณ  แก้วอุดม           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ได้อภิปรายว่า ผมได้อ่านและได้พิจารณาแล้วว่า การที่จะขยายร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณนั น ผมอยากเรียนถามว่าท าไมต้องขยาย ในเมื่อกรอบก าหนดให้ส่งสภาภายใน
 วันที่ 15 สิงหาคม ท่านสามารถขยายได้แต่ต้องด้วยเหตุผล ท าไมถึงอยากขยายนักแผนในข้อบัญญัติยัง
 ท าไม่เสร็จ บางสิ่งบางอย่างมันจ าเป็นต่อพ่ีน้องประชาชนแต่ท่านก็ไม่ท า ผมว่าการที่จะมาขยายแผนมัน
 กระทบต่องบประมาณแต่ละปี ปีที่แล้วได้งบหมู่บ้านละ 250,000 บาท ปีนี ผมได้ยินมาว่า ได้งบประมาณ
 หมู่บ้านละ 200,000 บาท มันไปเกี่ยวกับแผนที่จะเพ่ิมมาไหม สิ่งที่ผมอยากให้ท าที่สุดคือ น าข้อบัญญัติ
 งบประมาณมาให้สภาดูก่อนว่าสมควรจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน ผมคิดว่าข้อบัญญัติน่าจะเสร็จแล้ว แต่
 บางอย่างมันไม่ถูกใจของผู้บริหาร ท่านก็เลยขอขยาย ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาดูว่าสมควรหรือไม่
 ครับ 
นายสุบิน  เมืองศรีมาตร         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 14 ได้อภิปรายว่า ผมก็ไม่รู้ว่าข้อบัญญัติงบประมาณเสร็จหรือไม่ ในส่วนตัวว่า
 อาจจะเสร็จแล้ว ทุกปีที่ผ่านมามันเสร็จตั งแต่ 15 สิงหาคม ผมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมา
 สองสมัยแล้ว ผมไม่เคยเห็นเลยที่จะมาขยายเวลาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่มาวันนี ผม
 อยากทราบว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหน ท าไมถึงล่าช้า ปีที่ผ่านมาการท างบประมาณก็ยังช้าอยู่แล้ว ผมไม่
 อยากให้ขยายเวลาเลยครับ 
 
นายอดุลย์  จันทจร              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7 ได้อภิปรายว่า ตามที่ผมนั่งฟังอยู่ผมเห็นด้วยกับสมาชิกที่ท่านได้อภิปราย
 มา ท่านปลัดฯได้พูดว่า(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ได้น าเสนอ
 ต่อท่านนายกแล้ว แต่ด้วยเหตุและผลที่ท่านนายกฯชี แจงในครั งแรกว่าแผนบางอย่างยังไม่ครอบคลุม ผม
 ไม่รู้ว่าแผนอะไร ของท่านนายกฯ แต่ผมคิดว่าภายในวันที่ 15 สิงหาคม ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องมาอยู่ในมือผม และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านแล้วครับ เพ่ือว่า
 พวกผมจะได้นั่งพิจารณา ว่ามันบกพร่องตรงไหนบ้าง เพราะพวกผมจะอนุมัติว่าผ่านหรือไม่มันเป็นอีก
 เรื่องหนึ่ง เพราะถ้าขยายระยะเวลาออกไปมันจะไปขัดกับอะไรบ้างไหมหรือท่านนายกฯจะคิดอะไรท า
 อะไรผมก็ไม่รู้ครับ 
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นายสุดใจ  ไวยะ                 สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3 ได้อภิปรายว่า ตามที่ท่านนายกฯได้ยื่นญัตติเสนอขอขยายระยะเวลามานั น
 ด้วยสาเหตุเพราะในร่างข้อบัญญัติมันไม่ครอบคลุม โครงการบางโครงการไม่อยู่ในแผนพัฒนาก็มีท่าน
 นายกฯจึงขอแก้ไข แต่พอจะแก้ไขตรงนี มันไม่ทันในห้วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด คือวันที่ 15 
 สิงหาคม ท่านนายกฯจึงต้องการขยายระยะเวลา เพ่ือการพัฒนา การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
 แผน มีเงินแล้วก็ให้ใช้ได้ นั นคือเหตุผลของท่านนายกฯ แต่ในส่วนสภาฯผมอยากให้คิดนิดหนึ่งครับ แค่
 ขอขยายระยะเวลาไปอีก 15 วัน ด้วยเหตุและผลแล้วผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯครับ 
นายจิรวัฒน์  จันทรคา           หัวหน้าส านักงานปลัดฯ ผมขอน าเรียนเพ่ิมเติมนิดหนึ่งนะครับการที่ท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่
 งบประมาณได้ชี แจงไปแล้วนั น ส านักงานปลัดฯโดยผมเป็นผู้รวบรวม ได้จัดท าแล้วเสร็จตามนโยบายของ
 ผู้บริหารและผมได้ท าบันทึกไปหาท่านปลัดฯและท่านก็น าส่งถึงผู้บริหาร ผู้บริหารได้พิจารณาดูแล้วและ
 ให้เหตุผลว่า ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน จึงน าเข้าสู่
 สภาเพ่ือขอขยายเวลา สมาชิกจะขอดูข้อบัญญัติตอนนี ผมให้ดูไม่ได้ เพราะท่านนายกฯยังไม่อนุมัติซึ่งเป็น
 อ านาจของท่าน ถ้าท่านอนุมัติแล้วจึงจะน าไปเข้าเล่ม การขยายระยะเวลาในหนังสือสั่งการ ไม่ได้บอก
 รายละเอียดชัดเจน การขยายระยะเวลานั นมีอยู่สองวิธี 1. คือกรณีที่ร่างข้อบัญญัติยังไม่เข้าสู่สภาฯเลย 
 ซึ่งผมยังไม่เคยเห็น 2. คือน าร่างเข้าสู่สภาแล้ว แต่พิจารณาไม่แล้วเสร็จและขอขยายเวลาไปอีก 15 วัน 
 ผมขอน าเรียนให้สมาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบแค่นี ครับ 
นายอ านาจ  คงสุวรรณ์          สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 ได้อภิปรายว่า ตามที่ท่านนายกฯได้ชี แจงมาเพราะท่านมีความจ าเป็น มัน
 ไม่ทันจึงต้องขอขยายขยายระยะเวลาการเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2561 ออกไป ถ้าไม่ผิดระเบียบสามารถขยายได้ก็ควรจะให้ท่านนายกฯขยาย เพราะ
 ความเดือนร้อนของพ่ีน้องยังรอการแก้ไขอยู่ครับ 
นายโกวิทย์ ทรานุกร             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 การขอขยายระยะเวลาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 2561ออกไปอีก 15วัน ซึ่งสามารถท าได้แต่ ขอให้ท่านนายกควรค านึงถึงกรอบควรให้

 ระยะเวลากับสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561ด้วย ซึ่งมีระยะเวลา

 การพิจารณาตามกฎระเบียบดังนี  นายกฯต้องยื่นญัตติให้กับประธานสภาฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่

 น้อยกว่า 5 วัน ตามระเบียบข้อ บังคับการประชุมสภาข้อ 38 ตามระเบียบข้อ 42 เมื่อประธานสภา

 ท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วว่าถูกต้อง ให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมเว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่ สิบสี่

 ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม เมื่อสภาพิจารณาแล้วถ้ามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

 งบประมาณแล้ว เข้าสู่วาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ ที่ประชุมสภาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อย

 กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว จะต้อง

 เสนอร่างข้อบัญญัติ พร้อมทั งรายงาน และบันทึกความเห็นยื่นต่อท่านประธานสภาฯ และประธานสภาฯ

 ต้องส่งเอกสารรายงานนั นไปให้สมาชิกสภาฯไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนนัดประชุมสภาฯพิจารณาร่าง

 ข้อบัญญัติวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป ในส่วนตัวผมแล้วด้วยเหตุผลท่านนายกฯเสนอมา 15 วันนั นผม

 คิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวไปผมอยากให้ขยายระยะเวลาไปอีกประมาณ 7 วันก็น่าจะเพียงพอครับ
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นายเรืองศิลป์  คะโยธา          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ในกรณีถ้าขยายไป 7 วัน ไม่เกิดผล ถ้าขยายไปอีก 15 

 วันแล้วท าให้เกิดผล อย่างเช่นรถ EMS ที่มันไม่อยู่ในแผน ผมก็ไม่รู้ใครท าแผนนะครับ  ซึ่งรถ EMS ใน 

 ปัจจุบันซื อมา 12 ปีแล้ว มันเก่าแล้ว คนใช้บริการก็เยอะแต่ระบบความปลอดภัยไม่ดีเท่าไหร่ ออกซิเจน

 ก็ไมมี จึงอยากจะเพ่ิมเติมแผนจัดซื อรถ EMS ใหม่ เพ่ือให้การบริการประชาชนพ่ีน้องสะดวก ปลอดภัย 

 รวดเร็วขึ นครับ 

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิก

 สภาฯอยู่ในห้องประชุมทั งหมด 29 คน เรื่อง การขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอ(ร่าง)ข้อบัญญัติ

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบด้วยขอให้ยกมือ

 ด้วยครับ    

มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ         9               เสียง 
         ไม่เห็นชอบ      17              เสียง 
         งดออกเสียง      3               คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  ไม่เห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำกำรเสนอ(ร่ำง)ข้อบัญญัติงบประมำณ
 รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561    

ประธานสภาฯ         สมาชิกสภาฯผู้เห็นชอบและให้ลงรายชื่อบันทึกในรายงานการประชุมสภาฯด้วย 

  1. นายบุญเรือง  สุนสิน              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2   

  2. นายสุดใจ  ไวยะ                  สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 3   

  3. นายสง่า  อัคติ                     สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4    

  4. นายวีระ  โคตรพัฒน์              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5   

  5. นายทองปาน ชาวประมง         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6    

  6. นายอ านาจ  คงสุวรรณ์           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8   

  7. นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15   

  8. นายมานิตย์  พรมจารีย์           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 15    

  9. นายบุญห่วง  สินไชย              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2 

เวลา 12.00 น.                    พักรับประทานอาหาร 
ประธานสภาฯ                    ขณะนี ก็เป็นเวลา 12.00 น. แล้ว ผมขอพักเบรกเพ่ือรับประทานอาหารก่อน หลังจากรับประทาน
 เสร็จแล้วเราจะประชุมต่อ 
เวลา  13.00 น.                   เริ่มด าเนินการประชุมต่อ 
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ประธานสภาฯ            4.2 เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ครุภัณฑ์รถ
 กระเซ้า  ขอเชิญคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน
 ได้รับทราบด้วยครับ 
นางดารุณี  เหมะธุลิน            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้ตั ง
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คณะกรรมการ
 ก าหนดคุณลักษณะและครุภัณฑ์รถกระเซ้าไฟฟ้า งบประมาณ  2,500,000 บาท ได้ด าเนินการชี แจงการ
 ปฏิบัติงานต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และได้บันทึก
 ข้อความเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ให้พิจารณาสั่งการเห็นควรตามที่สมาชิกสภา
 องค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านเหล่าเสนอ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งพิจารณาสั่งการของนายกองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า กองช่างองค์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จึงขอด าเนินการแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงค าชี แจง คุณลักษณะทั่วไปรายละเอียดตามแนบท้ายมาพร้อมนี     
นายสุบรรณ  แก้วอุดม           สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6 ได้อภิปรายว่า เรื่องรถกระเซ้าไฟฟ้ามีปัญหายืดเยื อมานาน ผมก็อยากจะ
 เห็นความเสร็จสมบูรณ์ของมัน ครั งนี แหละผมจะได้ยลโฉมรถกระเซ้าไฟฟ้าของต าบลบ้านเหล่า อย่างไม่
 มีข้อกังขาใดๆทั งสิ น พวกเรายอมรับว่า กฎระเบียบไม่แม่นเท่าเจ้าหน้าที่หรอกครับ ผิดถูกอยู่ที่เจ้าหน้าที่ 
 เห็นชอบหรือไม่อยู่ที่สภา โปรดใช้พิจารณาญาณดูนะครับสมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณครับ 

นายโกวิทย์  ทรานุกร            สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 ได้อภิปรายว่าการเปลี่ยนแปลงค าชี แจง รถกระเซ้าไฟฟ้า ได้น าเข้าสภา
 เป็นครั งที่ 4 แล้วใช้ไหมครับ เปลี่ยนให้มันถูกต้องและจัดซื อได้ก็ดีครับผมเห็นด้วย รู้ว่าผิดซื อไม่ได้ก็ต้อง
 น าเข้าสภาเพ่ือแก้ไข เพ่ือให้จัดซื อได้ ผมขอสอบถามว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงในวันนี แล้ว ท่านจะน ามาให้สภา
 เปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ถ้าสภามีมติเห็นชอบแล้ว ท่านจะด าเนินการจัดซื อจัดจ้างได้เมื่อไหร่ เป็น
 โครงการและงบประมาณตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว และยังไม่สามารถจัดซื อจัดจ้างได้ ใน
 ส่วนตัวผมนั นอยากให้รีบด าเนินการจัดซื อก่อนสิ นปีงบประมาณ เพราะประชาชนยังรอยังต้องการใช้
 ประโยชน์อยู่ครับ                    
น.ส.อารีรัตน์  สายกมล          ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงว่า การด าเนินการจัดซื อจัดจ้างนั น ต้องใช้วิธีประกาดราคา ซึ่งไม่
 สามารถจะก าหนดได้ว่าจะเสร็จทันภายใน 30 กันยายน 2560 หรือไม่ ขอให้สมาชิ กสภาทุกท่านได้
 เข้าใจในขบวนการด้วยนะคะ ไม่ใช่ควักเงินสดในกระเป๋าแล้วไปซื อได้เลยค่ะ 

ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิก
 สภาฯอยู่ในห้องประชุมทั งหมด 23 คน เรื่อง กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 รายการจัดซื อรถกระเซ้าไฟฟ้า งบประมาณ 2,400,000 บาท
 คุณลักษณะทั่วไปที่ได้เปลี่ยนแปลงตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนพิจารณาสมาชิกสภาฯ
 ท่านใดเห็นชอบด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ    

มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          19          เสียง 
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         ไม่เห็นชอบ        -           เสียง 
         งดออกเสียง       4         คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย    
        ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 รถกระเซ้ำไฟฟ้ำ งบประมำณ 2,400,000 บำท 

ประธานสภาฯ                     4.3 กำรโอนงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  รายจ่ายค้างจ่าย
 งบประมาณปี 2559 ขอเชิญคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิก
 สภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
นางพรรชรนันท์  สายจันดี        4.3.1 หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ชี แจงว่าขอน าเรียน
 รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เข้ามาในที่ประชุมในวันนี มี
 ทั งหมด 2  รายการ ซึ่งแต่ละรายการก็เกิดความต้องการในหลายภาคส่วนที่ต้องน าไปใช้จ่ายเพ่ือให้เกิด
 ประโยชน์มากที่สุดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งเอกสารการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้
 แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้ว ก็จะดูไปพร้อมกันตามระเบียบวาระการประชุมมีรายละเอียด
 ดังต่อไปนี                         
     โอนลดจาก  
           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการค่า
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงที่ท าการองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  งบประมาณก่อนโอน 42,000 บาท จ านวนเงินที่โอน 42,000 บาท
 งบประมาณหลังโอน 0 บาท (ขอใช้เงินคงเหลือในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 รายจ่ายค้างจ่าย)                  
             เพ่ือโอนไป        
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการ
 จ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงที่ท าการ
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ห้องท างานส านักปลัด งบประมาณ 42,000 บาท  
 

นางพรรชรนันท์  สายจันดี        4.3.2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ขอใช้เงินคงเหลือใน
 ข้อบัญญัติรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายค้างจ่าย)     

     โอนลดจำก  

           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการ
 จ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการปรับปรุงต่อ
 เติมที่จอดรถเพ่ือเป็นอาคารเอนกประสงค์  งบประมาณก่อนโอน 56,000 บาท  จ านวนเงินที่ขอโอน 
 24,000 บาท งบประมาณหลังโอน 32,000 บาท                   
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             เพื่อโอนไป        
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย
  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการโรงจอดรถเพ่ือ
 เป็นอาคารเอนกประสงค ์งบประมาณ 24,000 บาท  
นายโกวิทย์ ทรานุกร             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 ได้อภิปรายว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในส่วนตัวผมนั นไม่
 เห็นด้วย ที่จะน างบประมาณมาด าเนินโครงการก่อสร้างในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 ณ ปัจจุบันก็ได้ท าการก่อสร้างขยายไปมากแล้ว และที่ท างานของพนักงานก็ไม่แออัดเหมือนเดิมแล้ว 
 แล้วยังมาโอนมาก่อสร้างอีก ผมมาจากการเลือกตั งครับ เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน น าปัญหา
 ความเดือดร้อน ความจ าเป็น เข้ามาเพ่ือให้ท่านไปแก้ไขปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลบ้านเหล่า
 ได้รับความเดือดร้อนอยู่ ยังรองบประมาณไปช่วยแก้ไขอยู่ ผมไม่เห็นด้วยครับ 
ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิก
 สภาฯอยู่ในห้องประชุมทั งหมด 21 คน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2559  เพ่ือโอนไปจัดท าโครงการปรับปรุงที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ห้องท างานส านัก
 ปลัด งบประมาณ 42,000 บาทและโครงการโรงจอดรถเพ่ือเป็นอาคารเอนกประสงค์  งบประมาณ 
 24,000 บาท สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ    
มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          13          เสียง 
         ไม่เห็นชอบ                    เสียง 
         งดออกเสียง       8           คน 
ประธานสภาฯ                       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้จัดท ำโครงกำรปรับปรุงที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
     ต ำบลบ้ำนเหล่ำ ห้องท ำงำนส ำนัก ปลัด งบประมำณ 42,000 บำท และโครงกำรโรงจอด
   รถเพื่อเป็นอำคำรเอนกประสงค์ งบประมำณ 24,000 บำท     
    
ประธานสภาฯ                     4.4 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  รายจ่ายเงินเหลือจ่ายปี 
 2560 ขอเชิญคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้
 รับทราบด้วยครับ 
นางพรรชรนันท์  สายจันดี        4.4.1 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   ที่เข้ามาในที่ประชุมใน
 วันนี มีทั งหมด 3 รายการ ที่ตั งเป็นรายการใหม่ ซึ่งแต่ละรายการก็เกิดความต้องการในหลายภาคส่วนที่
 ต้องน าไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งเอกสารการโอน
 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้ว ก็จะดูไปพร้อมกันตามระเบียบวาระการ
 ประชุมมีรายละเอียดดังต่อไปนี  เนื่องจากไม่ได้ตั งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560
                 โอนลดจำก  
           แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
 ประเภทรายการเงินเดือนพนักงาน โครงการ/รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การ
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 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า งบประมาณก่อนโอน 1,148,859.48 บาท จ านวนเงินที่ขอโอน 90,000 
 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,058,859.48 บาท      
                  เพื่อโอนไป         
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการค่า
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการปรับปรุงต่อเติมโรง
 จอดรถเพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ งบประมาณ 90,000 บาท   
 
นางพรรชรนันท์  สายจันดี        4.4.2 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560     
    
            โอนลดจำก  
            1.แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร 
 หมวดรายการ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน โครงการเพ่ือจ่ายเป็น
 เงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง นัก
 บริหารงานสวัสดิการสังคม/นักพัฒนาชุมชน งบประมาณ งบประมาณก่อนโอน 137,920 บาท จ านวน
 เงินที ่ขอโอน 40,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 97,920 บาท    
   2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร 
 หมวดรายการค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
 ต าบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ งบประมาณก่อนโอน 36,000 บาท จ านวนเงินที่ขอโอน  35,000 บาท 
 คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,000 บาท       
          เพื่อโอนไป          
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 
 งบประมาณ 75,000 บาท  (เนื่องจากงบประมาณปี 2560 ที่ตั งไว้ไม่เพียงพอ) 
 
 
นางพรรชรนันท์  สายจันดี         4.4.3 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560    
                                 โอนลดจำก  
           1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
 หมวดรายการเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน โครงการ/รายการ เพ่ือจ่ายเป็น
 เงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า นายช่าง
 ไฟฟ้าและนายช่างโยธา งบประมาณก่อนโอน 243,560 บาท จ านวนเงินที่โอน 152,000 บาท คงเหลือ
 งบประมาณหลังโอน 91,560 บาท                   
   2.แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
 บุคลากร หมวดรายการเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง  โครงการ/รายการ 
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 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง งบประมาณก่อนโอนมา 28,000 บาท 
 จ านวนเงินที่โอนมา 28,000 บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท  
             3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร 
 หมวดรายการเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  โครงการ/รายการ เพ่ือ
 จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 ธุรการ/พนักงานขับรถยนต์/คนสวน/ผช.ช่างไฟฟ้า/ผช.ช่างโยธา/ผช.จนท.ประปา/พนักงานผลิต
 น  าประปา 2 คน/ผช.ช่างส ารวจ/ผช.ช่างเขียนแบบ งบประมาณก่อนโอน 293,856 บาท จ านวนเงินที่
 โอน 30,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 263,856 บาท     
     เพื่อโอนไป                  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน งบลงทุน หมวดรายการ
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ/รายการปรับปรุงต่อเติม
 โรงเก็บพัสดุเป็นอาคารกองช่าง งบประมาณก่อนโอนมา 42,000 บาท จ านวนเงินที่โอนมา 210,000 
 บาท งบประมาณหลังโอน 270,000 บาท (เนื่องจากงบประมาณปี 2560 ที่ตั งไว้ไม่เพียงพอ) 
นายโกวิทย์ ทรานุกร             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 ได้อภิปรายว่า เหมือนเดิมครับ ในส่วนตัวผมนั นไม่เห็นด้วย ที่จะน า
 งบประมาณมาด าเนินโครงการก่อสร้างในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ประชาชนส่วน
 ใหญ่ในต าบลบ้านเหล่าได้รับความเดือดร้อนอยู่ ที่ยังรอยังต้องการงบประมาณไปช่วยแก้ไขไปช่วยพัฒนา
 ประชาชนต าบลบ้านเหล่าทั ง 17 หมู่บ้านอยู่ ผมไม่เห็นด้วยครับ 
ประธานสภาฯ                     มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิก
 สภาฯอยู่ในห้องประชุมทั งหมด 20 คน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2560  ทั งหมด 3 รายการ คือ 1.โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ งบประมาณ 
 90,000 บาท  2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 75,000 บาท  3.โครงการ
 ปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บพัสดุเป็นอาคารกองช่าง  งบประมาณ 270,000 บาท สมาชิกสภาฯท่านใด
 เห็นชอบด้วยขอให้ยกมือด้วยครับ    
มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          15          เสียง 
         ไม่เห็นชอบ        -          เสยีง 
         งดออกเสียง       5           คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.   
         2560  ทั้งหมด 3 โครงกำร  

 
ประธานสภาฯ            4.5 กำรกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ขอเชิญคณะฝ่ายบริหาร
 และเจ้าหน้าที่ได้ชี แจงรายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
น.ส.อารีรัตน์  สายกมล          ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงว่าในวาระนี จึงได้ขอกันเงินในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพราะจะสิ นปีงบประมาณแล้ว โครงการต่างๆไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดซื อจัด
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 จ้างได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั นจึงได้น าเข้าในที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นจากสมาชิกสภาฯทุก
 ท่านได้มีมติตามโครงการและรายการ ดังต่อไปนี     

           โครงกำรที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจ ำนวน 6 โครงกำร 

          1. รถกระเซ้าไฟฟ้า งบประมาณ 2,500,000 บาท       
          2. โครงการปรับปรุงที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ห้องท างานส านักปลัด    
            งบประมาณ 42,000 บาท                  
         3. โครงการโรงจอดรถเพ่ือเป็นอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 24,000 บาท   
         4. โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ งบประมาณ 90,000 บาท  
         5. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 75,000 บาท    
           6. โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บพัสดุเป็นอาคารกองช่าง งบประมาณ 270,000 บาท  

   รวมงบประมาณที่ขอกันเงิน เป็นจ านวนเงิน 3,001,000 บาท 

           โครงกำรที่มีกำรก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ ำนวน 14 โครงกำร 

        1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อน หมู่ที่ 3 งบประมาณ  
   250,000 บาท 

        2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าเม็กหมู่ที่ 4 งบประมาณ 
   250,000 บาท 

        3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
   250,000 บาท 

        4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 
   250,000 บาท 

        5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนบก หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
   250,000 บาท 

        6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค าเม็กหมู่ที่ 9 งบประมาณ 
   260,000 บาท 

        7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนใหม่ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 
   150,000 บาท 

        8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าอุดมหมู่ที่ 13         
             งบประมาณ 190,000 บาท 
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          9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16       
   งบประมาณ 290,000 บาท 

        10. โครงการก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 12 งบประมาณ 
   250,000 บาท 

        11. โครงการก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านดงบากวังแสง หมู่ที่ 14    
            งบประมาณ 240,000 บาท 

         12. โครงการก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 17   
            งบประมาณ 260,000 บาท 

        13. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านโพนใหม่หมู่ที่ 11 งบจ ำนวน 100,000 บำท  

          14. โครงการก่อสร้างก าแพงรอบศาลาเอนกประสงค์ บ้านดงบังหมู่ที่ 15 จ ำนวน 150,000 บาท 
 รวมงบประมาณท่ีขอกันเงิน เป็นจ านวนเงิน 3,140,000 บาท 

นายโกวิทย์ ทรานุกร             สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 ในกรณีที่ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี แจงขอกันเงินในโครงการที่ก่อหนี 
 ผูกพันแล้ว มีอยู่ 14 รายการ และจะหมดสัญญาในวันที่ 17 กันยายน 2560 นี  ในส่วนตัวผมมองว่ายังไม่
 ถึงห้วงระยะเวลาที่จะน าโครงการมากันเงินครับ และยังมีเวลาอีกเยอะที่จะให้ท่านไปด าเนินโครงการ
 จัดซื อจัดจ้าง ในโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ เพราะทุกปีที่ผ่านมานั น เราได้ขอเปิดสมัยวิสามัญเพ่ือกัน
 เงินในห้วงก่อนสิ นไปงบประมาณทุกปีอยู่แล้ว ผมมองว่ายังไม่ถึงเวลาให้กันเงินในห้วงตอนนี ครับ 

น.ส.อารีรัตน์  สายกมล          ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงว่า การทีน่ าเรื่องเข้าสู่สภาในวันนี  เพราะว่าในอนาคตก็ไม่ทราบว่า
 จะมีการยื่นขอเปิดวิสามัญหรือไม่ เมื่อ ณ ขณะนี เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ วันสุดท้ายแล้วฉันจึงได้
 น าเสนอเรื่องการขอกันเงินลงในวันนี ซึงในอนาคตดิฉันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเปิดวิสามัญหรือไม่ 
 ดิฉันเกรงว่าจะเกิดความเสียหาย จึงขอกันเงินไว้ตอนนี ค่ะ 

ประธานสภาฯ                     เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี แจงรายระเอียดให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้ว สมาชิกสภาก็ได้
 อภิปรายแล้ว มีท่านใดมีประเด็นสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม มี
 สมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมทั งหมด 20 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดให้กันเงินที่ยัง
 ไม่ก่อหนี ผูกพันทั งหมด 6 โครงการและการกันเงินที่มีการก่อหนี ผูกพันแล้ว 14 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
 6,141,000 บาทขอให้ยกมือด้วยครับ  

สมาชิกสภาฯ                                เห็นชอบ         16       เสียง 
        ไม่เห็นชอบ       -         เสียง 
        งดออกเสียง      4        คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นด้วยให้กันเงิน เป็นจ ำนวนเงิน 6,141,000 บำท  
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ประธานสภาฯ           เวลา 15.00 น. พักเบรก 15 นาที 
 
ประธานสภาฯ                   4.6 กำรพิจำรณำ(ร่ำง)ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ เรื่อง การลดหยอนภาษี
 บ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ในระเบียบวาระนี เป็นการพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่าน
 ระเบียบใหส้มาชิกสภาฯทุกท่านรับทราบด้วย 
 
เลขานุการสภาฯ          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับ
 ที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวดที่ 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
 วาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระ
 รวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
 ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดี ยวแล้ว การ
 พิจารณาวาระที่สอง นั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
 ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติ  
ประธานสภาฯ        ต่อไปเป็นการการพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง การลด
 หย่อนภาษ ีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ขอให้คณะฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาฯให้เสนอมาว่าเราจะพิจารณา
 สามวาระรวดเดียวหรือไม่ ถ้านายกฯเสนอก็เสนอได้คนเดียว แต่ถ้าสมาชิกสภาฯเสนอต้องเสนอจ านวน
 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ มีสมาชิกสภาฯซึ่งอยู่ในที่
 ประชุมทั งหมด 16 คน 
 
นางยศ  ค าภูแสน                สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 13           ดิฉันขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายณัฐภพ  ค าเลิศ              สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 13           ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
น.ส.สุภาดา  สาระพัฒน์         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1            ดิฉันขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายประดิษฐ์  มินิชิต            สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12           ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายธนพล  เหมือนเหลา         สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 12           ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายทองปาน  ชาวประมง       สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6            ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ                    ครับมีสมาชิกสภาได้เสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวทั งหมด 6 คน ตามระเบียบคือไม่น้อย
 กว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ต่อไปเป็นการลงมติ มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมในที่
 ประชุมทั งหมด 16 คน ถือว่าครบองค์ประชุม  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยให้พิจารณาสามวาระรวด
 เดียว ขอให้ยกมือด้วยครับ 
 
มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          14          เสียง 
         ไม่เห็นชอบ         -          เสียง 
         งดออกเสียง        2           คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียว  
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ประธานสภาฯ                   ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 รับหลักการ(ร่าง)ข้อบัญญัติอ งค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
 เหล่า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ขอเชิญคณะฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี แจง
 รายระเอียดและเหตุผลให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบด้วยครับ 
น.ส.อารีรัตน์  สายกมล          ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบ้านเหล่า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้อง
 เสียภาษีบ ารุงท้องที่ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด โดยเห็นสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบ้านเหล่า ว่าด้วยการลดหย่อน ภาษีบ ารุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อาศัย
 อ านาจตามความใน มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
 2546 ประกอบกับมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2543 อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการ
 กี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 
 34 มาตรา 35 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้
 โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า โดยความเห็นชอบ
 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าและนายอ าเภอเจริญศิลป์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี  
   ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง การ
 ลดหย่อน ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561”        
   ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่านับแต่วันถัดจาก วัน
 ไดป้ระกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแล้วสิบห้าวัน   
   ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง การลดหย่อน
 ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2556         
   ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ นี 
 ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน       
   ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี          
   “ที่ดิน” หมายความว่า พื นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื นที่ที่เป็น ภูเขาหรือที่มีน  าด้วย  
   “บุคคลธรรมดา” หมายความวา บุคคลตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพง และ 
 พาณิชยและใหหมายความรวมถึง คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลดวย    
   “ที่อยูอาศัย”หมายความวา บานเรือน ตึก กระทอม หรือสิ่งปลูกสรางที่คลายคลึงใด ๆ ที่มี 
 ประโยชนใชสอยตามปกติเพ่ือการอยูอาศัยซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนในการประกอบการคาของเจาของที่ดิน 
   “ที่เลี ยงสัตว” หมายความวา พื นที่ซึ่งใชประโยชนในการเลี ยงสัตวที่เปนประโยชนในการ 
 ประกอบอาชีพหรือยังชีพของเจาของที่ดิน ไมวาจะเปน็ สัตวปก แมลง สัตวบกหรือสัตวน  า หรือสัตวครึ่ง
 บกครึ่งน  า ใด ๆ ก็ตาม โดยการเลี ยงสัตวในที่ดินดังกลาวอาจเปนสถานที่ใหอาหารสัตว หรือแหลงอา
 หารของสัตวหรือแหลง พักนอนของสัตว แหลงควบคุมกักกันสัตวหรือหลายกรณีประกอบกันก็ได  
   “ที่ประกอบกสิกรรม” หมายความวา พื นที่ซึ่งใชในการเพาะปลูกพืชผล ที่เปนประโยชนใน 
 การประกอบอาชีพหรือยังชีพ โดยอาจเปนพืชลมลุก พืชยืนตน หรือพืชน  าใด ๆ ก็ตามของเจาของที่ดิน 
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   ขอ 6 ใหบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยูในเขตต าบล
 บ้านเหล่า และใชที่ดินนั นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เลี ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน 
 ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบ ารุงทองที่ไดจ านวน 3 ไร      
    ขอ 7 กรณีที่ดินมีสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั น เปนสถานประกอบกิจการคาหรือให
 เชา ไมไดรับการลดหยอนส าหรับของสวนที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานประกอบกิจการคาหรือให
 เชานั น            
   ขอ 8 ใหนายกองคการบริหารสวนต าบลบ้านเหล่า เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี 
 และใหมีอ านาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี  

ประธานสภาฯ                    คณะฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี แจงรายละเอียดในรายการต่างๆไปแล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ี
 มีประเด็นสงสัยอะไรหรือไม่อย่างไร ก็เชิญสอบถามเลยนะครับ 

ประธานสภาฯ                   ต่อไปเป็นการลงมติ มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมในที่ประชุมทั งหมด16 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
 สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยให้รับหลักการใน(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง 
 การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ขอให้ยกมือด้วยครับ 
 
มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          16          เสียง 
         ไม่เห็นชอบ         -          เสียง 
         งดออกเสียง        -          คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้รับหลักกำร  

ประธานสภาฯ                   ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
 เหล่า เรื่อง การลด หย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 การพิจารณาวาระที่สอง นั นให้ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
 ญัตติ มีท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม                         ไม่มีใครแปรญัตติ 
 
ประธานสภาฯ                   ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3  เป็นการลงมติให้ตราไว้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
 ต าบลบ้านเหล่า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561มีสมาชิก สภาฯ เข้ า ร่ วม ในที่ ป ระชุ ม
 ทั งหมด 16 คน ถือว่าครบองค์ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นด้วยให้ตราไว้เป็นข้อบัญญัติองค์การ
 บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ขอให้ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุมฯ                                    เห็นชอบ          16         เสียง 
         ไม่เห็นชอบ         -          เสียง 
         งดออกเสียง        -           คน 
ประธานสภาฯ                     เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้ตรำไว้เป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
 เหล่ำเรื่อง กำรลดหย่อนภำษีบ ำรุงท้องท่ี พ.ศ. 2561  
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ระเบียบวำระท่ี 5       เรื่อง   อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ                   ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ซึ่งท าหน้าที่ในวันนี  ก็ขอขอบคุณ
 สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมวันนี  ผมขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
 สมัยที่  3 ประจ าปี 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าแต่เพียงเท่านี  ขอขอบคุณครับ               
  

ปิดประชุมเวลา 16.45 น. 

 
  (ลงชื่อ)         โกวิทย์    ทรานุกร        ผู้จัดบันทึกการประชุม                         

                          (นายโกวทิย์    ทรานุกร) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
           (ลงชื่อ)         สุวรรณ    นนทะคุณ      ผู้ตรวจสอบการประชุม                           

                                    (นายสุวรรณ    นนทะคุณ) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า    
    
             (ลงชื่อ)         บุญเรอืง  สุนสิน           ผู้รับรองการประชุม 
                  (นายบุญเรือง  สุนสิน) 
                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า หมู่ที่  2  
     
             (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 
       


