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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
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ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  11  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายหนู         ศรีโคตร ประธานสภา อบต. หนู     ศรีโคตร  
2 นายวิชัย  สวนมอญ รองประธานสภาฯ วิชัย  สวนมอญ  
3 นายค าดี        สีหานาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ค าดี    สีหานาม  
4 นายสุปัญญา  สีหนองบัว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สุปัญญา  สีหนองบัว  
5 นางศศิธร  สุมา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ศศิธร  สุมา  
6 นายสัมพันธ์     สุนน  าเที่ยง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สัมพันธ์     สุนน  าเที่ยง  
7 นายสวัสดิ์       แสนค า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สวัสดิ ์    แสนค า  
8 นายเสถียร  ทารินทา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 เสถียร  ทารินทา  
9 นายพันธ์  สีโคตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 พันธ์  สีโคตร  
10 นายอุทัย        ไหว้คร ู สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 อุทัย    ไหว้ครู  
11 นายสุวรรณ    วะลัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สุวรรณ   วลัยศรี  
12 นายสมศักดิ์  อาจเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สมศักดิ์  อาจเดช  
13 นายเพลิน      สลางสิงห ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 เพลิน  สลางสิงห์     
14 นายทวี         สาเสาร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ทวี    สาเสาร์  
15 นายเรวัตร      ทองเดือน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เรวัตร    ทองเดือน  
16 นายจรัส  ศิลาโชต ิ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 จรัส  ศิลาโชต ิ  
17 นายอดุล  ไหมน  าค า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 อดุล  ไหมน  าค า  
18 นายวิเชียร  แสนค า เลขาฯประธานสภา วิเชียร  แสนค า  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวีระ  ศรีสุพรรณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  ขาด 
2 นายบรรจง  มืดทัพไทย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  ขาด 
3 นางรุ่งทิพย์      พูลทรัพย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  ขาด 
4 นายสุจิตร       หมั่นหนองทุ่ม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  ขาด 
5 นางรุ่งทิวา   ทะแสน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  ขาด 
6 นายประสาร  แสงสุรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ขาด 

 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัย  ธิโกษี นายก อบต. สมัย  ธิโกษี  
2 นายรัฐพงษ์  ค าโนนม่วง รองนายก อบต. รัฐพงษ์  ค าโนนม่วง  
3 นายสุเทพ สีหานาม รองนายก อบต.  สุเทพ สีหานาม  
4 นางจุฑามณี  หมั่นหนองทุ่ม เลขาฯ นายก อบต.  จุฑามณี  หมั่นหนองทุ่ม  
5 นายพีรพงษ์  ธิโกศรี รองปลัด อบต.ห้วยหินลาด พีรพงษ์  ธิโกศรี  
6 นายวีระชัย  น  ากระจาย คนงานทั่วไป วีระชัย  น  ากระจาย  

 

สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 17 คน ขาดประชุม 6 คน 
เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 
เมื่อได้เวลา นายวิเชียร  แสนค า  ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ห้วยหินลาด ได้นับจ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุม จึงได้เชิญประธานสภา อบต. ห้วยหินลาดได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบ
วาระดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา -การประชุมครั งนี เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2563 เพ่ือให้สภา 

อบต. ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2563 และก าหนดวันประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรกของปี 2564 ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
ได้เสนอรายละเอียดขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือตั งจ่ายรายการ
ใหม่ และเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการควบคุมการเลี ยงหรือ
การปล่อยสุนัขและแมว และพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตตามความใน
มาตร 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงท าเลเลี ยงสัตว์ดอนหนองด่ 
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 ,8 ต าบลห้วยหินลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอ
ใช้เนื อที่  45-1-10 ไร่ เ พ่ือท าการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 
อุบลราชธานี 3 – ร้อยเอ็ด 2 

ระเบียบวาระท่ี  2 :  รับรองรายงานการประชุม 
-รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 /2563  เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2563 

ประธานสภาฯ -ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2563 
ให้สมาชิก อบต. ให้รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ  -ได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั งท่ีผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2563  
 มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3 :  กระทู้ถาม 
   :  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4  :  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. 2563   



ประธานสภาฯ -รายละเอียดเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554 หมวดที่ 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา
ประจ าปี 2563 ผมขอเสนอ 4 สมัย ดังนี   
1.  สมัยสามัญ สมัยแรก  ตั งแต่วันที่  1-15 กุมภาพันธ์  2563 
2.  สมัยสามัญสมัยที่  2  ตั งแต่วันที่  1-15  มิถุนายน   2563 
3.  สมัยสามัญสมัยที่  3  ตั งแต่วันที่  1-15  สิงหาคม    2563 
4.  สมัยสามัญสมัยที่  4  ตั งแต่วันที่  1-15  พฤศจิกายน 2563 
มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ 

   เชิญท่านสวัสดิ์ แสนค า 
นายสวัสดิ์ แสนค า -กระผม สอบต. ตามที่ท่านประธานสภา หรือทางฝ่ายบริหารได้เสนอนั น กระผมมีความ

คิดเห็นว่าเอาร่างเดิม คือ 4 สมัยตามท่ีท่านประธานสภา เสนอมาครับ 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ 
   เชิญท่านจรัส  ศิลาโชต ิ
นายจรัส  ศิลาโชต ิ -กระผม สอบต. หมู่ที่ 12 ก็ขอเสนอร่างเดิมครับ 4 สมัยเหมือนร่างเดิมครับ 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ 

ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบเอาแบบร่างเดิมคือ ตั งแต่ 
วันที่ 1-15 ของทุกสมัยโปรดยกมือขึ นครับการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ โปรดยก
มือขึ นครับ 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ 16  เสียง,   ไม่เหน็ชอบ  -  เสียง,   งดออกเสียง  1  เสียง 
   ประธานสภาฯ งดออก 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ -ตามท่ีท่านประธานสภาขอมติที่ประชุมในการก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญมติที่

ประชุมให้ความเห็นชอบ 16 เสียงก็ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบครับ 

4.2  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรกประจ าปี พ.ศ. 2564  
ประธานสภาฯ -ส าหรับการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญครั งแรกของปี พ.ศ. 2564 ผมขอเสนอ 

วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เหมือนเช่นทุกปี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

-สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก
ของปี 2564 เป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 โปรดยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ ..16.. เสียง,   ไม่เห็นชอบ......-.....เสียง,   งดออกเสียง......1......เสียง 
เลขานุการสภาฯ -ตามท่ีท่านประธานสภาขอมติที่ประชุมในการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัย

แรกของปี 2564 เป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบ 16 เสียงถือว่าสภาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 

    

4.3 ผู้บริหารโดยนายก อบต. ห้วยหินลาด เสนอต่อสภาฯเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประธานสภาฯ  - เชิญนายก อบต. ชี แจงรายละเอียดโครงการครับ 
นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านส าหรับรายละเอียดโครงการ ขอโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั งจ่ายรายการใหม่ ดังนี 



รายละเอียดขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการโอนลด 
ล า
ดับ
ที ่

แผนงาน/
งาน 

หมวด/
ประเภท 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณก่อน
โอน 

งบประมาณ
โอนลด 

งบประมาณ
หลังโอน 

1 แผนงาน
การศึกษา 

งบลงทุน
หมวดค่าท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 

-ก่อสร้างป้ายและรั วรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบญจ
คาม 

150,000 150,000 - 

2 บริหารทั่วไป รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
พนักงาน อบต. 

20,780 20,780 - 

3  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดท าแผนชุมชนต าบลห้วย
หินลาดประจ าปี 2563 

5,000 5,000 - 

4 สังคม
สงเคราะห์ 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุฯ 

5,250 5,250 - 

5 สร้างความ
เข้มแข็งใน
ชุมชน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สตรีและสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวในต าบล 

5,000 5,000 - 

6  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการส่งเสริมอาชีพในกับ
กลุ่มอาชีพในต าบล 

10,000 10,000 - 

7 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังเชื่อมระหว่างพื นที่
การเกษตร ม.8 

3,000 3,000 - 

8   โครงการก่อสร้างผิวจราจร
ดินลูกรัง บนถนนดินเดิม ม. 
8  

2,000 970 1,030 

รวม 200,000  

 



รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ล า
ดับ
ที ่

แผนงาน
/งาน 

หมวด/
ประเภท 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่อนุมัติ
(บาท) 

งบประมาณ
โอนเพิ่ม 

งบประมาณ
หลังโอน 

1 เคหะ
และ

ชุมชน 

หมวดค่าท่ี
ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท

ค่า
สาธารณูป

โภค 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองแวง สายทางจากท่ีดินนางดวงดาว 
เที่ยงแท้ เป็นต้นไปทางทิศใต้ถนนกว้าง 5 
เมตร ฐาน 7 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 
500 เมตร ปริมาณดินลูกรังถมบริเวณไม่
น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดแต่งให้
เรียบร้อย 

- 100,000 100,000 

2 เคหะ
และ

ชุมชน 

หมวดค่าท่ี
ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ประเภท

ค่า
สาธารณูป

โภค 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 สาย
ทางจากที่ดินนางค าใบ ศิลาเณรเป็นต้นไป 
เป็นต้นไปปริมาณงานกว้างกว้าง 6 เมตร 
ฐาน 8 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 280 
เมตร ปริมาณดินลูกรังถมบริเวณไม่น้อยกว่า 
168 ลบ.ม. ปรับเกรดแต่งให้เรียบร้อย 
พร้อมลงท่อ จ านวน 2 จุด ขนาด 0.60 x 
1.00 เมตร จ านวน 16 ท่อน 

- 100,000 100,000 

รวม 200,000  
-เพ่ือเสนอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -เมื่อท่านนายก อบต. ได้แจงรายละเอียดการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 แล้วมีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ 

   -ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
-สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
โปรดยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 16 เสียง  ไม่เห็นชอบ...-....เสียง  งดออก ...1.... เสียง 
เลขานุการสภาฯ -ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 16 เสียง ท่านประธานสภางด

ออก 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด เรื่องการควบคุมการเลี้ยง

การปล่อยสุนัขและแมว เพ่ือสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีวาระการพิจารณา ดังนี  
 -วาระท่ี 1 เพื่อพิจารณารับหลักการ 
ประธานสภาฯ -เชิญนายกเสนอหลักการและเหตุผลตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหิน

ลาดเรื่องการควบคุมการเลี ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว 
นายก อบต. -ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด เรื่องการควบคุมการเลี ยงหรือการปล่อยสุนัข

และแมวดังนี  



 



 



 



 



 



 



 



ประธานสภาฯ -หลังจากท่ีท่านนายกได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด เรื่องการควบคุม
การเลี ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด เรื่องการ
ควบคุมการเลี ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว โปรดยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม  -รับหลักการ 16 เสียง ไม่รับหลักการ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
   (ปรานสภางดออกเสียง) 
เลขานุการสภาฯ -ตามที่ท่านประธานสภาขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยหินลาด เรื่องการควบคุมการเลี ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว มติที่ประชุมรับหลักการ 16 
เสียง ท่านประธานสภางดออก 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 5.2 พจิารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
ประธานสภาฯ -เชิญปลัด อบต. ได้ชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านครับ ส าหรับข้อ 5.2 ก็เหมือนกันกับการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เวลาเสนอร่างข้อบัญญัติเข้าสภาก็จะต้องมีการแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติ แต่ตรงนี ไม่ใช่แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับ เป็นการแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด เรื่องการควบคุมการ
เลี ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว ซึ่งกระผมก็ขอปรึกษาหารือนะครับ ท่านสมาชิกสภาจะเห็นด้วย
หรือไม่ก็สุดแล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับ ก็คือตอนที่ได้ทีการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็ได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติรับค าร้องขอแปร
ญัตติไว้แล้วก็จะประกอบไปด้วย 
1. นายสวัสดิ์  แสนค า   เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
2. นางศศิธร แสนค า 
3. นายจรัส  ศิลาโชติ 
4. นายสมศักดิ์  อาจเดช 
5. นายค าดี  สีหานาม 
ก็มีทั งหมด 5 ท่าน ผมก็เลยอยากเรียนปรึกษาหารือท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะเอาชุดเดิมหรือจะ
พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมสภาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ชุดเดิม โปรดยกมือ
ขึ น 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

เลขานุการสภา -ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกให้ความเห็นชอบ 16 เสียง ท่านประธานสภา 
งดออก 1 เสียง ก็ถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6  :เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
 6.1 ผู้บริหารโดยนายก อบต. ห้วยหินลาดเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ว่าด้วยการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง “ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ดอนหนองดู่” หมู่ที่ 6 , 8 ต าบล
ห้วยหินลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ -เชิญ นายก อบต. ได้ชี แจงรายละเอียด 

นายก อบต. -ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง ประโยชน์ แปลง “ที่ท าเลเลี ยงสัตว์ดอนหนองดู่” หมู่
ที่ 6 , 8 ต าบลห้วยหินลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอใช้เนื อที่ 45-1-10 ไร่ โดยจะท าการ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี 3- ร้อยเอ็ด 2 เพ่ือประโยชน์ในการรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่เพ่ิมมากขึ นและรักษาความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ  ตามค าขอฯ (แบบ 
ท.ด. 64) เลขที่ 2021/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั งนี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2543 และตามแนวทางขั นตอนการปฏิบัติในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานที่ดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จึงขอส่งเรื่องราวขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นในรายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวหรือไม่ หากผลการประชุมมี
มติอย่างไรขอให้ส่งส าเนารายงานการประชุมพร้อมความเห็นให้ทราบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ -หลังจาก นายก อบต .ห้วยหินลาด ได้ชี แจงเสร็จแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอใช้เนื อที่ ท าเลเลี ยงสัตว์ดอน
หนองดู่ สาธารณะประโยชน์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ อุบลราชธานี 3 - 
ร้อยเอ็ด 2 โปรดยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออก 1 เสียง  
เลขานุการสภาฯ -ตามที่ท่านประธานสภาขอมติที่ประชุม สมาชิกให้ความเห็นชอบ 16 เสียง ประธานสภางดออก 1 

เสียง ถือว่ามติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ครับ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามทางคณะผู้บริหารหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 



 
 
 

                                         ลงชื่อ                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                       (นายวิเชียร  แสนค า) 
                                                         เลขานุการสภา อบต.ห้วยหินลาด 
 
 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  สมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 1  ครั งที่ 1 /2563  วันที่  11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                                              ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                                        (นายหนู  ศรีโคตร) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  2563   สมัยที่ 1  ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 เดือน
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