
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี   พ.ศ.  2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  7  เดือนสิงหาคม พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายหนู         ศรีโคตร ประธานสภา อบต. หน ู    ศรีโคตร  
2 นายวิชัย        สวนมอญ รองประธานสภา อบต. วิชัย   สวนมอญ  
3 นายค าดี        สีหานาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ค าดี    สีหานาม  
4 นางศศิธร  สุมา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ศศิธร  สุมา  
5 นายสุปัญญา  สีหนองบัว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สุปัญญา  สีหนองบัว  
6 นายวีระ  ศรีสุพรรณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 วีระ  ศรีสุพรรณ  
7 นายสัมพันธ์     สุนน  าเที่ยง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สัมพันธ์    สุนน  าเที่ยง  
8 นายบรรจง  มืดทัพไทย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 บรรจง  มืดทัพไทย  
9 นายสวัสดิ์       แสนค า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สวัสดิ ์    แสนค า  
10 นางรุ่งทิพย์      พูลทรัพย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 รุ่งทิพย์    พูลทรัพย์  
11 นายสุจิตร       หมั่นหนองทุ่ม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สุจิตร  หมั่นหนองทุ่ม  
12 นายเสถียร  ทารินทา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 เสถียร  ทารินทา  
13 นายพันธ์  สีโคตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 พันธ์  สีโคตร  
14 นายอุทัย        ไหว้คร ู สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 อุทัย    ไหว้ครู  
15 นางรุ่งทิวา  ทะแสน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 รุ่งทิวา  ทะแสน  
16 นายสุวรรณ    วะลัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สุวรรณ   วะลัยศรี  
17 นายสมศักดิ์  อาจเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สมศักดิ์  อาจเดช  
18 นายเพลิน      สลางสิงห ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 เพลิน  สลางสิงห์     
19 นายประสาร  แสงสุรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ประสาร  แสงสุรินทร์  
20 นายทวี         สาเสาร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ทวี    สาเสาร์  
21 นายเรวัตร      ทองเดือน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เรวัตร    ทองเดือน  
22 นายวิเชียร  แสนค า เลขาฯประธานสภา วิเชียร  แสนค า  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพีรพงษ์  ธิโกศรี รองปลัด อบต. พีรพงษ์  ธิโกศรี  
2 นางกมลรัตน์  แสงสุมาตย์ หัวหน้าส านักปลัด กมลรัตน์  แสงสุมาตย์  
3 นางวิรมณ  หงษ์ศรี ผอ.กองคลัง วิรมณ  หงษ์ศรี  
4 นายวิรัตน์  น  ากระจาย ผอ.กองช่าง วิรัตน์  น  ากระจาย  
5 นางณัฐกาญน์  ชนะพันธ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ณัฐกาญน์  ชนะพันธ์  
6 นางเบญจลักษ์  โสดารัตน์ นักวิชาการศึกษา เบญจลักษ์  โสดารัตน์  
7 นางสุพรรณ  บุญศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพรรณ  บุญศรี  
8 นายวีระชัย  น  ากระจาย คนงานทั่วไป วีระชัย  น  ากระจาย  



สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 21 คน  
เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 

เมื่อได้เวลา นายวิเชียร  แสนค า  ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ห้วยหินลาด ได้นับ
จ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้เชิญประธานสภา อบต. ห้วยหินลาดได้กล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-การประชุมครั งนี เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2563 เพ่ือให้สภา 
อบต. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
-รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 11 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563                   

ประธานสภาฯ - ขอให้ เลขานุการสภาฯ  ได้ รายงานการประชุ มสภาสมั ยสามัญสมัยที่  2                   
ครั งที่ 1 /2563  เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  ให้สมาชิกได้รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ           - ได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
ประธานสภา - สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างใดหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรอง

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั งที่ 1/2563 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3 -เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 -3.1การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีวาระการพิจารณา ดังนี  
 -วาระท่ี 1 เพื่อพิจารณารับหลักการ 
ประธานสภาฯ - เชิญ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.  เสนอหลักการและเหตุผลตาม

รายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดจะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั งหนึ่ง 
ฉะนั น ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดจึงขอชี แจงต่อ
ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
นโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี  

 1.สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี  
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 11,128,418.42 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 1,126,152.60 บาท 
     1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,033, 787.14 บาท 
     1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 1 

โครงการ รวม5,184.00 บาท 
      1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพันจ านวน 5 โครงการ รวม 

42,044.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท 



 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 (1) รายรับจริง จ านวน 27,216,733.75 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร                                                          จ านวน                                  0.00  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                   จ านวน                       157,829.90  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           จ านวน             31,109.59  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                    0.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                จ านวน              13,637.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน                                   จ านวน                    0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร                                      จ านวน       12,259,006.26  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               จ านวน        14,755,151.00 บาท 
 (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     จ านวน         3,001,603.00 บาท 
 (3)รายจ่ายจริง จ านวน 24,842,657.75 ประกอบด้วย 
     งบกลาง                                               จ านวน        7,208,350.55  บาท 
     งบบุคลากร                                           จ านวน        9,612,106.00  บาท 
     งบด าเนินงาน                                         จ านวน        4,245,586.05  บาท 
     งบลงทุน                                               จ านวน       2,132,116.83  บาท 
     งบรายจ่ายอื่น                                          จ านวน                 0.00   บาท 
     งบเงินอุดหนุน                                         จ านวน       1,644,498.32  บาท 
 (4)รายจ่ายที่จ่ ายจากเงินอุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 

3,001,406.00 บาท 
 (5)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,404,350.00 บาท 
 (6)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,125,300.00 บาท 
 (7)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

 รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 109,541.35 122,200.00 111,200.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 270,863.70 282,700.00 281,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 49,222.87 50,000.00 49,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 128,728.00 1,500.00 101,480.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 558,375.92 456,450.00 542,700.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 16,805,638.93 16,484,100.00 17,008,200.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

16,805,638.93 16,484,100.00 17,008,200.00 



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,295,088.00 14,909,450.00 16,049,100.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,295,088.00 14,909,450.00 16,049,100.00 

รวม 32,659,102.00 31,850,000.00 33,600,000.00 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายจ่าย รายจ่ายจริง  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมารการ  
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 8,097,033.40 8,990,405.00 10,001,498.00 

งบบุคลากร 12,808,436.00 13,206,600.00 13,460,650.00 
งบด าเนินงาน 4,088,662.19 4,395,495.00 4,416,752.00 

งบลงทุน 3,189,510.00 3,391,500.00 3,609,100.00 
งบเงินอุดหนุน 2,252,304.06 1,866,000.00 2,112,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,435,945.65 31,850,000.00 33,600,000.00 
รวม 30,435,945.65 31,850,000.00 33,600,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอด็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารงานทั่วไป 10,937,124 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 376,228 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 6,272,150 
  แผนงานสาธารณสุข 1,069,700 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 774,580 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,968,720 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 140,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานการเกษตร 20,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 10,001,498 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,600,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ...กิจการประปา….. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
อ าเภอสุวรรณภูมิ       จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลห้วยหินลาด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะประปา  
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด อีกครั งหนึ่ง ฉะนั นใน โอกาสนี  คณะผู้บริหาร องค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดจึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบาย การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี  
1.สถานะการคลัง 
งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการประปา กิจการประปา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 
รายรับจริง     จ านวน....................107,270...........................บาท 
รายจ่ายจริง     จ านวน.....................108,195.38....................บาท 
ก าไรสะสม     จ านวน..............................-..............................บาท 
เงินสะสม     จ านวน..............................-..............................บาท 
ทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน..............................-..............................บาท 
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ    จ านวน..............................-..............................บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน..............................-..............................บาท 
เงินฝากธนาคาร     จ านวน..............................-..............................บาท 
ทรพัย์รับจ าน า     จ านวน..............................-..............................บาท 
 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายรับจริง 
รับจริง  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  2,000 2,000 
1.1ค่าใบอนุญาตใช้น้ าประปา - 2,000 2,000 
2.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - 103,000 110,000 
2.1 รายได้จากการจ าหน่ายน้ า 107,270 103,000 110,000 
3. หมวดเงินช่วยเหลือ - 30,000 10,000 
3.1เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป - 30,000 10,000 
รวมรายรับ 107,270 135,000 142,000 

  
 
 
 
 
 



รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย –เฉพาะการประปา 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รายจ่ายจริง 

 
จ่ายจริง  
ปี 2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

งบด าเนินการ    
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 52,000 - - 
2.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ 1,960 85,000 92,000 
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค 25,235.38 50,000 50,000 
งบลงทุน    
1.หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 29,000 - - 
รวมรายจ่าย 108,195.38 135,000 142,000 

 
 
ปลัด อบต. -ส าหรับรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 กระผมขอน าเรียนในที่ประชุมเพียงเท่านี ครับ และส าหรับโครงการก่อสร้างของ
แต่ละหมู่บ้านตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -หลังจากที่ ปลัด อบต. เสนอหลักการและเหตุผลตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนั น มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ 

 -ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ นครับ 
ญัตติที่ประชุม  -  รับหลักการ........................20...........เสียง 
      ไม่รับหลักการ.......................-.......เสียง 
      งดออกเสียง.........................1........เสียง(ประธานสภา งดออก 1 เสียง) 
เลขานุการสภาฯ -ตามท่ีท่านประธานสภาได้ขอมติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ทั งหมด 20 เสียง      

และท่านประธานสภางดออกเสียงตามมารยาท ถือว่ามติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ครับ 

 
   3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา -เชิญ ปลัด อบต. ได้ชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ  -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอชี แจง
   ระเบียบคร่าวๆ  ดังนี  



ข้อ 1 เมื่อสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าขอแปรญัตตินับตั งแต่เมื่อรับหลักการ จะต้องก าหนดระยะเวลาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอค าแปรญัตติตั งแต่เมื่อรับหลักการไปจนถึงเวลา
สิ นสุดการรับค าแปรญัตติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

 ข้อ 2 การเลือกคณะการมการสภาท้องถิ่นนั น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 107 วรรคสอง ก าหนดให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั น การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจึง
ต้องด าเนินการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้สภาท้องถิ่นเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติที่
ละคนจนครบตามจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คนครับ 

ประธานสภาฯ -ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี แจงในเบื องต้น  ดังนั น  จึงขอให้สภาฯ เสนอจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายชื่อผู้สมควรคัดเลือกให้เป็นกรรมการแปรญัตติและ
ก าหนดวันแปรญัตติต่อไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -ต่อไปเป็นการเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะเอากี่คน ขอเชิญเสนอครับ
นายสัมพันธ์ สุนน  าเที่ยง -เสนอคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน   

โดยมีผู้รับรอง จ านวน 2  คน   คือ 1. นายเรวัตร  ทองเดือน  ส.อบต.ม. 11    
                     2. นายค าดี   สีหานาม    ส.อบต.ม. 12                              

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอแจ้งที่ประชุมทราบว่าการ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นอันว่ามีจ านวน 5 คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่หนึ่ง

ขอเชิญครับ 
นายค าดี  สีหานาม -ได้เสนอ นางศศิธร  สุมา เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง    
   โดยมีผู้รับรอง   คนที่ 1.  นายสุปัญญา สีหนองบัว      สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 
    คนที่ 2.  นายสุจิตร  หมั่นหนองทุ่ม   สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอ

ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นางศศิธร  สุมา  ส.อบต.ม.11   ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนทีส่อง
ขอเชิญครับ 

นายบรรจง มืดทัพไทย -ได้เสนอ นายสวัสดิ์  แสนค า เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สอง    
   โดยมีผู้รับรอง คนที่ 1. นายวีระ  ศรีสุพรรณ    สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 3 
    คนที่ 2. นายพัน  สีโคตร          สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอ

ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นายสวัสดิ์  แสนค า ส.อบต.ม.4   ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 



ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนทีส่าม
ขอเชิญครับ 

นายสมศักดิ์ อาจเดช - ได้เสนอ นายเรวัตร  ทองเดือน เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่สาม  
  โดยมีผู้รับรอง   คนที่ 1 นายทวี  สาเสาร์             สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 
            คนที่ 2 นายเพลิน   สลางสิงห์       สมาชิก  อบต. หมู่ที่ 10 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอ

ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นายจรัส  ศิลาโชติ ส.อบต.ม.12   ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนทีส่ี่   
ขอเชิญครับ 

นายประสาน  แสงสุรินทร์ - ไดเ้สนอ นายสมศักดิ์  อาจเดช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนทีส่ี่ 
 โดยมีผู้รับรอง     คนที่ 1 นายสัมพันธ์  สุนน  าเที่ยง          สมาชิก  อบต.  หมู่ที่ 3 
    คนที่ 2 นางรุ่งทิพย์  พูนทรัพย์            สมาชิก  อบต.  หมู่ที่ 5 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอ

ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นายสมศักดิ์  อาจเดช ส.อบต.ม.9   ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการฯ คนทีส่ี่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  คนที่ห้า
ขอเชิญครับ 

นายเรวัตร  ทองดี  - ไดเ้สนอ นางรุ่งทิพย์ พูนทรัพย์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ห้า 
 โดยมีผู้รับรอง     คนที่ 1 นายสุวรรณ  วะลัยศรี          สมาชิก  อบต.  หมู่ที่ 9 
    คนที่ 2 นายเสถียร   ทารินทา         สมาชิก  อบต.  หมู่ที ่6 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอ

ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า นางรุ่งทิพย์ พูนทรัพย์ ส.อบต.ม.5   ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการฯ คนที่ห้า 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ -ต่อไปสภาฯ  จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ           

แปรญัตติฯ นับตั งแต่เมื่อรับหลักการ ไปจนถึงเวลาสิ นสุดการรับค าแปรญัตติ มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ซึ่งเริ่มจากวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-
18.00 น. เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยหินลาด 

   สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือขึ น 
มติสภาฯ -เห็นชอบ   20 เสียง 
 -ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 -งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
เลขานุการสภาฯ -ตามท่ีท่านประธานสภาได้ขอมติเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปร

ญัตติจากสมาชิกสภาที่เข้าร่วมการประชุมทั งหมด 21 ท่าน มติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบ 20 เสียง ท่านประธานสภางดออกเสียง 1 เสียงตามมารยาท ถือว่าเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ และคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ท าการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน
และเลขานุการเพ่ือท าการรับค าร้องขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไปครับ 



ประธานสภาฯ -หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ขอแปรญัตติ ให้ส่งค าร้องขอแปรญัตติตามวันและ
เวลาดังกล่าว เพื่อที่คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมพิจารณาค าร้องขอแปรญัตติ 
และสรุปผลการประชุม เพ่ือรายงานประธานสภาทราบ พร้อมทั งจะท าการประชุมสภา  
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ในวาระท่ีค้างพิจารณา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  -กระทู้ถาม/เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. 
ปิดประชุมสภา  เวลา 12.00 น. 

 
 
 

ลงชื่อ             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายวิเชียร  แสนค า) 

     เลขานุการสภา อบต.ห้วยหินลาด 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั งที่ 1/2563  ประจ าปี  พ.ศ.  2563  วันที่  7 เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

ลงชื่อ           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายหนู  ศรีโคตร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด           
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั งที่ 
1/2563  ประจ าปี พ.ศ.  2563  เมื่อวันที่ 7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

                                      ลงชื่อ         ประธานกรรมการฯ 
                       (นายสวัสดิ์   แสนค า) 
                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 
 

ลงชื่อ        กรรมการฯ         ลงชื่อ                              กรรมการฯ 
          (นายอุทัย   ไหว้ครู)         (นายสุวรรณ    วลัยศรี) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/ 2563 

 
 
 

เมื่อวันที่ 7  เดือนสิงหาคม 2563 เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


