






เริ่มประชุมเวลา          10.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา อบต. เปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต. -  ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการสภา อบต. - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 
  20 กรกฎาคม 25632 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงาน
  การประชุมสภา ฯ แล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กับ
  ทุกท่านแล้ว 
ประธานสภา อบต. - ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา อบต.ท่านใด ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการ 
  ประชุมครั้งที่แล้วบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มี ถือว่าที่สมาชิกสภา อบต. ได้รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วาระท่ี 1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณขั้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบต. - ด้วยนายก อบต.เสือหึง ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้สภา อบต.เสือหึง ได้พิจารณาอนุมัติ จึงขอเชิญ
  นายก อบต.เสือหึง ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบต่อไป 
นายก อบต. - ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง บัดนี้ ถึงเวลาที่
  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง อีกครั้งหนึ่ง 
  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง จึงขอชี้แจงให้ท่าน
  ประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
  แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่ได้แจกจ่าย
  ให้กับทุกท่านไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.  สถานการณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 19,679,161.27 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 7,462,128.63 บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,905,705.58 บาท 
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  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 
 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  0  โครงการ 
 รวม 0.00  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 (1) รายรับจริง จ านวน 21,672,935.92 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร   จ านวน        3,718.40 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน      13,248.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน    131,450.87 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน    444,545.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน    130,500.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน         4,500.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  10,434,414.65 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน   10,150,559.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 10,962.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 16,849,789.85 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง   จ านวน  6,164,202.00 บาท 
 งบบุคลากร   จ านวน  7,259,311.50 บาท 
 งบด าเนินการ   จ านวน  2,418,734.79 บาท 
 งบลงทุน   จ านวน    414,956.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น   จ านวน               0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน   จ านวน     592,585.56 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ จ านวน 
       10,962.00 บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  2,663,580.00 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00 บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00 บาท 
  

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร ประมาณการ       13,800  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประมาณการ       11,700  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการ     135,000  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประมาณการ  479,000 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการ       10,000  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน ประมาณการ         1,000  บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง  650,500  บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ  13,874,500 บาท 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,874,500 บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ  12,228,000 บาท 
 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,228,000  บาท 
 รวมรายได้  26,813,000  บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายจ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง ประมาณการ   7,971,150 บาท 
 งบบุคลากร ประมาณการ 10,048,900 บาท 
 งบด าเนินการ ประมาณการ   5,092,850 บาท 
 งบลงทุน ประมาณการ   2,690,100 บาท 
 งบเงินอุดหนุน ประมาณการ   1,010,000  บาท 
 รวมรายจ่ายจากงบประมาณ  26,813,000  บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักการ 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  26,813,000 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน    10,454,540 บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน         40,000  บาท 
 ด้านบริหารชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา จ านวน    2,203,320  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข จ านวน       296,070  บาท 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน         90,000  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน    4,294,020  บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน         37,500  บาท 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน       696,400  บาท 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานการเกษตร จ านวน         40,000  บาท 
 แผนงานการพาณิชย์ จ านวน       690,000  บาท 
 ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง จ านวน     7,971,150 บาท 

เหตุผล 
   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
 ทีว่างแผนไว้ตามแผนพัฒนาต าบลสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง ตลอดปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือสมาชิกสภา อบต. เห็นชอบต่อไป 
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีนายก อบต.เสือหึง ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลประกอบร่าง 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มานั้น ไม่ทราบว่า
  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปรายในร่างข้อบัญญัติ
  งบประมาณดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายสุรชัย  อุ้มชู -  โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ใส่
  หมู่ที่ 4 ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบุสถานที่ที่จะด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
จ.อ.ภิรมย์  ปั้นวงศ์ - จะด าเนินการแก้ไขให้ครับ 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปรายในร่างข้อบัญญัติ
  งบประมาณดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสือหึง อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
  2564 กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมต่อไปว่า สมาชิกสภา อบต. เสือหึง ท่านใด
  เห็นชอบกับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
  2564 ตามท่ีผู้บริหาร อบต.เสือหึง ได้เสนอมานั้น โปรดยกมือ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564  จ านวน  17  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง  เวลาที่
  มีมติรับหลักการ คือเวลา  11.50 น. 
ประธานสภา อบต. -  ผมขอพักการการประชุม ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ 
  รับประทานอาหารกันก่อน และจะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือ ใน 
  เวลา 13.00 น. ขอเชิญครับ 
พักการประชุมเวลา 12.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ประธานสภา อบต. - ผมขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
 - เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้วแล้วเมื่อเวลา 11.10 น. ต่อไปเป็นการเลือก 
  คณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะให้มีคณะกรรมการ
  แปรญัตติจ านวนกี่คน ตามข้อ 103 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
นายสุรชัย  อุ้มชู -  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสุรชัย  อุ้มชู  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง
  หมู่ที่ 4  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คนครับ 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอย่างอ่ืน
  อีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นอย่างอ่ืนอีก 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อที่ประชุมไม่เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีก ถือได้ว่าที่ 
  ประชุมได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน แล้ว ก็ขอให้ที่ 
  ประชุมได้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีละคน โดยเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
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  คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 และคนที่ 5 ตามล าดับ โดยวิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่งแห่ง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 
  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยอนุโลม กรณีท่ีมีผู้เสนอชื่อเพียงคน
  เดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในล าดับนั้น ๆ   
 - ล าดับต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต. เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
  1 พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน  
นายสุรพล  สินทรัพย์ - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสุรพล  สินทรัพย์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง
  หมู่ที่ 3 ขอเสนอ นายธานินท์  ยอดแก้ว  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 5 เป็น
  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1.  นายบุญเลิศ  เหมทานนท์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 9 
  2.  นายสุริยะ  ชูไกรไทย  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 6 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนออีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีก ถือว่า นายธานินท์  ยอดแก้ว 
  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1   
 - ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
  พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วย 
นายสุรชัย  ทองอุปการ -  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสุรชัย  ทองอุปการ สมาชิกสภา อบต.
  เสือหึง หมู่ที ่8 ขอเสนอ นายหัษณุ  ชูจิตต์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เป็น 
  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1.  นายวีรพล  อันนานนท์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 3 
  2.  นางฉลวย  เขียวสิน  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที ่10 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนออีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีก ถือว่า นายหัษณุ  ชูจิตต์  
  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   
 - ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
  พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วย 
นายสุรชัย  อุ้มชู   - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายสุรชัย  อุ้มชู  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 
  4 ขอเสนอนางฉลวย เขียวสิน  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการ
  แปรญัตติ คนที่ 3 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1.  นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 6 
  2.  นายธานินท์  ยอดแก้ว  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนออีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีก ถือว่า นางฉลวย  เขียวสิน
  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3   
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 - ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
  พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วย 
นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์ - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันนางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์  สมาชิกสภา อบต. 
  เสือหึง หมู่ที่ 6 ขอเสนอนายบุญเลิศ  เหมทานนท์ สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 9 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1.  นายพะยง  สังข์ช่วย  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 2 
  2.  นายสุรพล  สินทรัพย์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 3 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนออีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีก ถือว่านายบุญเลิศ เหมทานนท์
   สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4   
 - ต่อไปขอให้สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ได้เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
  พร้อมผู้รับรอง จ านวน 2 คน ด้วย 
นางกัณหา  ทองกิ่ง - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ดิฉันนางกัณหา  ทองก่ิง  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที ่
  1 ขอเสนอ นายสุรชัย  ทองอุปการ  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 8 เป็น 
  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
ที่ประชุม - มีผู้รับรอง 2 คน คือ 
  1.  นายวิทูล  พรหมรักษ์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 9 
  2.  นายเสรี  ชูไกรไทย  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 อีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนออีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 อีก ถือว่า นายสุรชัย  ทองอุปการ 
  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  
 - เมื่อที่ประชุม ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนแล้ว ก็ถือได้ว่าที่
  ประชุมได้เลือกผู้มีรายชื่อข้างต้นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เลขานุการสภา อบต. - เมื่อที่ประชุม ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนแล้ว ผมจึงขอนัด
  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร
  ญัตติ ในวันนี้ คือในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
  อบต.เสือหึง ส่วนหนังสือเชิญประชุมจะแจกจ่ายให้ในช่วงพักการประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติ - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
  แปรญัตติตามข้อ 45 วรรคสามแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ซ่ึง 
  ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนับจากมีมติ คือเวลา 11.10 น. 
นายบุญเลิศ  เหมทานนท์ - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายบุญเลิศ  เหมทานนท์  สมาชิกสภา อบต.
  เสือหึง หมู่ที่ 9 ขอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ดังนี้ 
  1. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  
  2. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
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  3. วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
  4. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 15.00 น.  
  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
  คณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีก 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อที่ประชุมไม่เสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่าง
  อ่ืนอีก ถือได้ว่าประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
  ญัตติ ดังนี้ 
  1. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  
  2. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
  3. วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
  4. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. 
  ณ ที่ท าการ อบต.เสือหึง 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปร
  ญัตติได้รับไว้ ตามข้อ 116 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ด้วย 
นายหัษณุ  ชูจิตต์ - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายหัษณุ  ชูจิตต์  สมาชิกสภา อบต.เสือหึง 
(คณะกรรมการแปรญัตติ) หมู่ที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติ ขอก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่ 
  คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 
  10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต. เสือหึง จึงขอให้ผู้บริหาร และสมาชิก
  สภา อบต. ที่จะเสนอค าแปรญัตติ ให้เสนอค าแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนังสือถึง 
  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนี้ 
  1. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  
  2. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
  3. วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
  4. วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 15.00 น. 
  ณ ที่ท าการ อบต.เสือหึง และกรณีท่ีมีผู้แปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะพิจารณา
  ค าแปรญัตติ ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ให้แล้วเสร็จในวันที่ 21 สิงหาคม 
  2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต. เสือหึง ซึ่งจะท าหนังสือ
  แจ้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้เสนอค าแปรญัตติทราบอีกครั้งหนึ่ง 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการ
  แปรญัตติได้รับไว้ เป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไมก่ าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้เป็นอย่างอ่ืนอีก 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อที่ประชุมไม่ก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้
  เป็นอย่างอ่ืนอีก ถือได้ว่าประชุมได้ก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการ
  แปรญัตติได้รับไว้ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้น
  ไป ณ ห้องประชุมสภา อบต. เสือหึง โดยประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะท า
  หนังสือแจ้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้เสนอค าแปรญัตติทราบอีกครั้งหนึ่ง 



- 8 - 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา อบต.  -  เมื่อที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และ
  ได้ก าหนดเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ให้แล้วเสร็จ 
  เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้ก าหนดนัดประชุมสภา พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 
  และเพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
  ต่อไป 
นายวิทูล  พรหมรักษ์ - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมนายวิทูล  พรหมรักษ์  สมาชิกสภา อบต. 
  เสือหึง หมู่ที่ 9 ขอก าหนดนัดประชุมสภา พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 28 
  สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.เสือหึง 
ประธานสภา อบต. - สมาชิกสภา อบต.เสือหึง ท่านใดจะก าหนดนัดประชุมสภา พิจารณาในวาระที่ 2 และ
  3 เป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ 
ที่ประชุม - ไมก่ าหนดนัดประชุมสภา พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 เป็นอย่างอ่ืนอีก 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่ก าหนดนัดประชุมสภา พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 เป็นอย่างอ่ืนอีก
  จึงขอนัดนัดประชุมสภา เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม
  2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา อบต.เสือหึง ส าหรับหนังสือ
  นัดประชุม จะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร อบต.  ได้รับทราบ
  ต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. -  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีเรื่องอะไรที่จะซักถามบ้างไหมครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. -  เมื่อไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.   
 

 (ลงชื่อ)    จ.อ.ภิรมย์   ปั้นวงศ์ 
               (  ภิรมย์   ปั้นวงศ์  ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. 
                        ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุม ฯ ดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
         (ลงชื่อ)         สุรพล  สินทรัพย์   ส.อบต. หมู่ 3  (ลงชื่อ)      นิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์   ส.อบต. หมู่ 6 
                    (นายสุรพล  สินทรัพย์)                              (นางนิภาภรณ์  ศรีสมโภชน์) 
            กรรมการตรวจรายงานการประชุม                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงชื่อ)           วิทูล  พรหมรักษ์  ส.อบต. หมู่ 9  (ลงชื่อ)       กัณหา  ทองก่ิง     ส.อบต. หมู่ 1 
                      (นายวิทูล  พรหมรักษ์)                              (นางกัณหา  ทองกิ่ง) 
               กรรมการตรวจรายงานการประชุม         เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (ลงชื่อ)        สุรชัย  อุ้มชู   ส.อบต. หมู่ 4 
           (นายสุรชัย  อุ้มชู) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

                        สภา อบต.เสือหึง ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)          วรวิทย์  ชูเสือหึง  
              (นายวรวิทย์  ชูเสอืหึง) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสือหึง 
  


