
 
ที่ รอ 87901.1 / ว9                                           องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน
ลาด 
                      อ าเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด  
                      45130 
 

                    31 กรกฎาคม   2563 
 

เรื่อง เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  1 /2563 
 

เรียน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ระเบียบวาระการประชุมฯ                        จ านวน   1     ฉบับ 
  2.  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564    จ านวน   1      ชุด 
   

  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด ได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น 
 

  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตาม  พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไข (เ พ่ิมเติม  ฉบับที่  7 )  พ.ศ. 2562  มาตรา  54  วรรคแรก  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 20 จึงเรียกประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 /2563  โดยก าหนดประชุม  ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
   

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งให้สมาชิกทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายหนู   ศรีโคตร) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 
 

 
 
 
 
 
กิจการสภาฯ อบต.ห้วยหินลาด 
โทร. 0๔๓-๐๓0-๑๑๗ 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.  2563 

ครั้งที่ 1 / 2563 
วันที่  7  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

...................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 :  เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  :  ...................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี  2 :  รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  :  ...................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  :  เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยมีวาระการ
พิจารณา  ดังนี้ 
-วาระท่ี 1 เพื่อพิจารณารับหลักการ 

ประธานสภาฯ  -  เชิญ นายก อบต.  เสนอหลักการและเหตุผลตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายก อบต.  - เสนอหลักการและเหตุผลตามรายละเอียดร่างประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ  - เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายในวาระเสนอหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ประชุม  - อภิปราย 
ประธานสภาฯ - ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แจกข้อบัญญัติฉบับ
ร่างให้ทุกท่านได้ทราบแล้วเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาทุกท่านดูรายละเอียดอีกครั้ง 
และอภิปรายในวาระเสนอหลักการและเหตุผล 

ที่ประชุม -อภิปราย 
ประธานสภา -หลังเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  แล้ว ขอมติที่ประชุมในวาระรับหลักการ 
ญัตติที่ประชุม  -  รับหลักการ...................................เสียง 
      ไม่รับหลักการ..............................เสียง 
      งดออกเสียง.................................เสียง 
   3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 



ประธานสภา -เชิญ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ปลัด อบต. -ชี้แจงระเบียบและการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ -เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือจะได้แต่งตั้งตาม

ระเบียบต่อไป (ตามระเบียบแต่งตั้งได้ 3-7 คน) 
ที่ประชุม -เสนอคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา -เมื่อที่ประชุมมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1......................................................................................คณะกรรมการแปรญัตติ  
 2......................................................................................คณะกรรมการแปรญัตติ  
 3......................................................................................คณะกรรมการแปรญัตติ  
 4......................................................................................คณะกรรมการแปรญัตติ  
 5......................................................................................คณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ..................เสียง  ไม่เห็นชอบ....................เสียง งดออกเสียง..............เสียง 
ประธานสภา -เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ให้ที่ประชุมก าหนดวันยื่น

ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และก าหนดวันประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุม

 ......................................................................................................................
...................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 : กระทู้ถาม/ เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
 

........................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที ่ รอ  87901.1 /ว12                               องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
        อ าเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 
 

                          11 สิงหาคม 2563 
 

เรื่อง  ขอส่งส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

เรียน  คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ               จ านวน  1  
ชุด  
        2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ                     จ านวน  2  
ฉบับ 
        3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ (ร่างเดิม)                                   จ านวน  1  
ชุด 
   
 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น 
   

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ) 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 จึงขอส่งส าเนารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย  และ
เพ่ือให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบ 
จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และเรื่องอ่ืนๆ โดยก าหนดประชุม ในวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                นายหนู  ศรีโคตร 
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานจะแจ้งในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  -...............................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 -รับรองรายงานการประชุม 
-รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่
1/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 

มติที่ประชุม  -................................................................................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี 3 - กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 -เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
   4.1 สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2564   ในวาระท่ีค้างพิจารณา ดังนี้ 
   -วาระท่ี 2 แปรญัตติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  -เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ อภิปราย 
ประธานกรรมการฯ -อภิปราย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่ 2/2564 

-วาระที่3 ลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อลงมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบ...................เสียง, ไม่เห็นชอบ.........................เสียง, งดออกเสียง
.................เสยีง 
    

ระเบียบวาระท่ี 5 -เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
 
 
 
 


