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สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่า ทั้งหมด 20 คน  
มาประชุม     จ านวน   20   คน    ลา  -  คน  ไม่มาประชุม  -  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ปลัด อบต.หนองเหล่า ท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่า  เรียนเชิญ
ประธานสภา อบต.หนองเหล่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สมาชิกพนมมือ  เสร็จแล้วเรียนเชิญประธานสภา อบต.
หนองเหล่านั่งประจ าที่ และเลขานุการสภา อบต.หนองเหล่าอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า เรื่อง 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 และเรียนเชิญประธานสภา 
อบต.หนองเหล่ากล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้ง
ที่ 1/2563  และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 
ที่สอง ประจ าปี 2563  ไว้ ระหว่างวันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2563  มีก าหนด 15 วัน  ซึ่งในวันนี้เป็นวันเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563  เป็นวันแรก  ซึ่งจะได้ด าเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2563  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม  2563 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อเสนอพิจารณา 
 เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธำนสภำฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  13 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563  ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจาก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   รับรอง 19 เสียง 
ประธานสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  ไม่รับรอง  0  เสียง  
ประธานสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ประธานสภาฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
                      5.1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่   ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ให้สภา อบต.หนองเหล่าพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ แล้ว 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562   

   มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ฯลฯ 
   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการไม่ได้แต่อาจแปรญัตติได้
ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และใน
การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
                       2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
        ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

      ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ประสงค์จะ 
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อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
         เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได  ้  

      ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ประธาน 
สภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
จ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภา
ท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้
แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมติไม่รับหลักการ 

      ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  
                   ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้ สภา
ท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามล าดับ 

     ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร 
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
                 ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
                          ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้
ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 
          3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543   
          4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.25 4 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
  



-5- 
ข้อเสนอพิจารณา 
 เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้ 
ประธำนสภำฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่าทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า ส่งมาให้แล้ว  ซึ่งในวันนี้เป็น
การพิจารณาในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  รายละเอียดขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าได้แถลงต่อ
สภา อบต.หนองเหล่าต่อไป 
นายก อบต.หนองเหล่า  กล่าวค าแถลงต่อที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองเหล่าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 38,013,751.19 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 14,756,365.17 บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,838,421.03 บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 125,865.00 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 
(1) รายรับจริง จ านวน 31,331,789.98 บาท ประกอบด้วย  
หมวดภาษีอากร จ านวน       20,255.58 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน     185,500.70 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน     174,734.57 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน              0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน        6,280.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน        1,500.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,626,875.17 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,316,643.96 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 52,634.00 บาท 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 24,100,936.47 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน     8,016,846.00 บาท 
งบบุคลากร จ านวน     9,725,792.00 บาท 

                                      
 
 
 
 

 
จ านวน 

    
    3,306,098.47 

 
บาท 
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งบด าเนินงาน 
งบลงทุน จ านวน     1,767,740.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน              0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน     1,284,460.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 52,634.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,434,325.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 
  รายรับจริง ปี  

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
ประมาณการ ปี 

2564 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 125,454.69 112,500.00 125,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,236.50 26,600.00 35,510.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 178,800.22 160,000.00 140,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,760.00 1,300.00 6,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 3,700.00 1,000.00 1,500.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 335,951.41 301,400.00 308,010.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 17,674,583.34 15,495,500.00 16,740,100.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
17,674,583.34 15,495,500.00 16,740,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,654,648.64 20,115,250.00 19,949,290.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
18,654,648.64 20,115,250.00 19,949,290.00 

รวม 36,665,183.39 35,912,150.00 36,997,400.00 
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รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 9,404,216.00 11,332,845.00 10,796,190.00 

  งบบุคลากร 11,581,186.00 11,818,140.00 12,878,500.00 

  งบด าเนินงาน 4,235,422.49 7,351,265.00 7,799,210.00 

  งบลงทุน 1,388,370.00 3,692,900.00 3,701,500.00 

  งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,877,094.44 1,692,000.00 1,797,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,511,288.93 35,912,150.00 36,997,400.00 

รวม 28,511,288.93 35,912,150.00 36,997,400.00 
 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

   
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,267,960 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 333,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 7,695,750 

  แผนงานสาธารณสุข 1,470,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,104,100 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 355,800 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,404,600 

  แผนงานการเกษตร 20,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 40,000 
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ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 10,796,190 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 36,997,400 
 

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านพิจารณารายละเอียดทีละรายการ 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญครับ 
 

นายค าตา  ชินทวัน  สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่า หมู่ที่ 10  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แล้ว จึงขอเสนอญัตติปิดการอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการ
หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขณะนี้สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่าได้ขอปิดการอภิปรายตามระเบียบฯ ข้อ 62 ซึ่งต้องมีผู้รับรองไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา อบต.หนองเหล่าในห้องประชุม จ านวน 20 คน 
ต้องมีผู้รับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ผู้รับรอง   1. นายบุญใจ  บุญเสริม  สมาชิกสภาฯ หมู่ 9  
    2. นายเขียน  ชินทวัน  สมาชิกสภาฯ หมู่ 11  

3. นางล าไพ  บุญประภาร  สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 
4. นายประวี  ชินทวัน  สมาชกิสภาฯ หมู่ 7  
5. นายสมจิตร  สารบูรณ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ 3  
6. นายหาญ  มุค า  สมาชิกสภาฯ หมู่ 8  
7. นางจันทา  แก้วโท  สมาชิกสภาฯ หมู่ 4  
8. นายเส็ง  ค าทอง  สมาชิกสภาฯ หมู่ 6  

ประธานสภาฯ  จ านวนผู้รับรองครบตามระเบียบฯ แล้ว ขอมติที่ประชุมในการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการ จ านวน  19  เสียง  
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบรับหลักการ  จ านวน  0 เสียง  
ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศใหท้ี่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติให้ความเห็นชอบรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ี 2  
ขั้นแปรญัตติ  

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  
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หมวด 3 ญัตติ  ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

           ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร 
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และ
ตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง
ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

           ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ 
ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 104  คณะกรรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ใน
กิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  
   ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
  ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
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(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี 
ผู้รับรอง 
  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตาม
ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา 

ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับ
ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี” 

ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก 
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ง
ให้น าความในข้อ 39  มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด
เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับ 
จ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
  ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรอง
ญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
  ข้อ 63 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติ 
หรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขาฯ ได้ชี้แจงจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ก าหนดรายละเอียด ดังนี้  
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  1. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อท าหน้าที่รับค าแปรญัตติและพิจารณาค าแปรญัตติ ซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 คน ตามระเบียบฯ ข้อ 103 จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.หนองเหล่าเสนอว่าจะมี
คณะกรรมการแปรญัตติกี่คน  
นางล าไพ  บุญประภาร สมาชิกสภาฯ หมู่ 2  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ จ านวน 7 คน 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนครับ 
ผู้รับรอง   1. นางสมพร  ภารการ        สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 
  2. นางสาวอ่อน  ชินทวัน     สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปร
ญัตติ จ านวน 7 คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  19  เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0 เสียง  
ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศใหท้ี่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 คน   โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 

ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้เสนอครั้งละล าดับจนครบจ านวน เริ่มเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
1. นางสาวอ่อน  ชินทวัน สมาชิกฯ หมู่ 8  เสนอ นางสมพร  ภารการ  สมาชิกฯ หมู่ 1    
 ผู้รับรอง  คือ นายหาญ  มุค า  สมาชิกฯ หมู่ 8  และ นายสมจิตร  สารบูรณ์  สมาชิกฯ หมู่ 3 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นางสมพร  ภารการ  สมาชิกฯ หมู่ 1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
 

ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
1. นายเส็ง  ค าทอง  สมาชิกฯ หมู่ 6  เสนอ นางจันทา  แก้วโท  สมาชิกฯ หมู่ 4    
 ผู้รับรอง  คือ นางล าไพ  บุญประภาร  สมาชิกฯ หมู่ 2  และ นายเขียน  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 11 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นางจันทา  แก้วโท  สมาชิกฯ หมู่ 4  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 

ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
1. นายประวี  ชินทวัน  สมาชกิฯ หมู่ 7  เสนอ นายธงชัย  บุญประภาร  สมาชิกฯ หมู่ 2    
 ผู้รับรอง  คือ นางจันทา  แก้วโท  สมาชิกฯ หมู่ 4  และ นายเขียน  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 11 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นายธงชัย  บุญประภาร  สมาชิกฯ หมู่ 2  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 

ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  
1. นางสมพร  ภารการ  สมาชิกฯ หมู่ 1  เสนอ นางสาวอ่อน  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 8   

 ผู้รับรอง  คือ นายวิเชียร  สมพงษ์  สมาชิกฯ หมู่ 4  และ นายประวี  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 7 
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นางสาวอ่อน  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 8  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  
 

ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  
1. นายสมจิตร  สารบูรณ์  สมาชิกฯ หมู่ 3  เสนอ นายค าตา  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 10    
 ผู้รับรอง  คือ นายบุญใจ  บุญเสริม  สมาชิกฯ หมู่ 9  และ นายกิตติพงศ ์ พันล า  สมาชิกฯ หมู่ 10 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นายค าตา  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 10  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  
 

ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6  
1. นายเขียน  ชินทวัน  สมาชกิฯ หมู่ 11  เสนอ นายบดินทร์ภัทร์  ชูบุญ  สมาชิกฯ หมู่ 9      
 ผู้รับรอง  คือ นายกิตติพงศ์  พันล า  สมาชิกฯ หมู่ 10  และ นายค าตา  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 10 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นายบดินทร์ภัทร์  ชูบุญ  สมาชิกฯ หมู่ 9  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 

 

ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  
1. นายกอง  ทองไทย  สมาชิกฯ หมู่ 3  เสนอ นายสมจิตร  สารบูรณ์  สมาชิกฯ หมู่ 3    
 ผู้รับรอง  คือ นางสมพร  ภารการ  สมาชิกฯ หมู่ 1  และ นายประวี  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 7 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสมจิตร  สารบูรณ์  สมาชิกฯ หมู่ 3  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 7  
 สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 คน ดังนี้ 
  1. นางสมพร  ภารการ  สมาชิกฯ หมู่ 1    
  2. นางจันทา  แก้วโท  สมาชิกฯ หมู่  4 
  3. นายธงชัย  บุญประภาร  สมาชิกฯ หมู่ 2    

4. นางสาวอ่อน  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 8      
  5. นายค าตา  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 10    
  6. นายบดินทร์ภัทร์  ชูบุญ  สมาชิกฯ หมู่ 9      
  7. นายสมจิตร  สารบูรณ์  สมาชิกฯ หมู่ 3    
  

2 เมื่อมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว  ก็ให้ที่ประชุมสภา อบต.หนองเหล่า ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติตาม
ระเบียบฯ ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่รับหลักการ ดังนั้นเพื่อให้ครบ 24 ชั่วโมง ตามระเบียบและสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติและผู้ยื่นค าแปรญัตติ จึงควรเสนอให้มีการยื่นค าแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ท าการ  
นางสมพร  ภารการ  สมาชิกฯ หมู่ 1  เสนอให้สมาชิกฯ ที่ประสงค์จะแปรญัตติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได ้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13  สิงหาคม 2563  
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่พักเที่ยง  ณ ที่ท าการ อบต.หนองเหล่า  
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ผู้รับรอง  คือ นายค าตา  ชินทวัน  สมาชิกฯ หมู่ 10 และ นายกอง  ทองไทย  สมาชิกฯ หมู่ 3 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย  ท่านใดเห็นชอบก าหนดการยื่นค าแปรญัตติ  
ตามท่ีได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  19 เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0 เสียง  
ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศใหท้ี่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติเห็นชอบก าหนดการยื่น
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ ตั้งแต่วันที่  11 – 13  สิงหาคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 
โดยไม่พักเท่ียง  ณ ที่ท าการ อบต.หนองเหล่า   โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 3. ก าหนดระยะเวลาในการประชุมพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติเสนอ  
นางสมพร  ภารการ  สมาชิกฯ หมู่ 1 คณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอให้ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ  ในวันที่  14 
สิงหาคม 2563  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย  ท่านใดเห็นชอบตามก าหนดการประชุม
ตามท่ีได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  
ที่ประชุม   เห็นชอบ   19 เสียง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบ ขอให้ยกมือครับ 
ที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  0 เสียง  

ประธานสภาฯงดออกเสียง  1  เสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศใหท้ี่ประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่ามีมติเห็นชอบก าหนดการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  14  สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า   โดยเสียงข้างมาก 19 เสียง ประธานสภาฯ  
งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ให้เลขานุการสภา อบต.ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการเลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   

ข้อ 109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น  
  ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
  ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ดังนั้น ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันที่ 10 สิงหาคม 2563   เวลา  
15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า และให้คณะกรรมการทั้ง 7 คนเลือกกันเองเป็น
ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดประชุม   

ปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

(ลงชื่อ)    ระวีวรรณ  มัดธนู     ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
                   ( นางระวีวรรณ  มัดธนู )         
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า                            
   
          (ลงชื่อ)   เขียน  ชินทวัน      (ลงชื่อ)    ค าตา  ชินทวัน   
              ( นายเขียน  ชินทวัน )            ( นายค าตา  ชินทวัน )                                                          
    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม          
  
 

(ลงชื่อ)   สมพร   ภารการ         (ลงชื่อ)   ณรงค์  เชื้อสิงห์      
               ( นางสมพร   ภารการ )            ( นายณรงค์  เชื้อสิงห์ )                   
          กรรมการตรวจรายงานการประชุม              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


