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บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
สมัยสามัญสมัยที่  2/2564  ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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12 

นายสมพร  จันทชาติ 
นายวิไล  พันธ์ฆ้อง 
นายกฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย 
นายบุญเกิด กุ้งแก้ว 
นายค่่า  พินธุนิบาต 
นายถาวร  เหล่าผง 
นายรุ่งเพชร ภูปรางค์ 
นายสุริศักดิ์  พรมสุวรรณ์ 
นายสุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ 
นายพุทธชาติ  พินธุนิบาต 
นายพยุงศักดิ์  อ่อนสา 
นายอภิวัฒน์  อุตระชีพ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต. หมู่ที ่1 
ส.อบต. หมู่ที ่2 
ส.อบต. หมู่ที ่2 
ส.อบต. หมู่ที ่4    
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
ส.อบต. หมู่ที ่5 
ส.อบต. หมู่ที ่6 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 
ส.อบต. หมู่ที ่7 
เลขานุการสภาฯ 

 

สมพร  จันทชาติ 
วิไล  พันธ์ฆ้อง 

กฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย 
บุญเกิด กุ้งแก้ว 
ค ่า  พินธุนิบาต 
ถาวร  เหล่าผง 

รุ่งเพชร ภูปรางค์ 
สุริศักดิ์  พรมสุวรรณ์ 
สุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ 

พุทธชาติ  พินธุนิบาต 
พยุงศักดิ์  อ่อนสา 
อภิวัฒน์  อุตระชีพ 

 

 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม   -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายกรม สิมดี 
นายวิเชียร พังน้อย 
นายสุธรรม ฮามจันทร์ 
นางสาวนีรชา สมใจ 
นางสาวนิชนันท์  สตางค์จันทร์ 
นายกัลยา ศรีหาวงษ์ 
น.ส.พัชราวรรณ จันทร์บวร 
นางสาวอ่าพร  พันล่าภักดิ์ 
นางสาวสุภาวดี  ภผูาล ี
นายอัมรินทร์  พังน้อย 
นางสาวจันทร์ฉาย  จ่าปาโพธิ์ 

นายกอบต.  
รองนายกอบต. 

นายกอบต.  
หัวหน้าส่านักปลัด 

นักวิเคราะห์ฯ 
เลขานายกฯ 

นวก.สาธารณสุข 
ผช.จพง.ธุรการ 

ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.จพง.ธุรการ 

ผช.จพง.ธุรการ(กองคลัง) 

        กรม สิมดี 
วิเชียร พังน้อย 

สุธรรม ฮามจันทร์ 
นีรชา สมใจ 

นิชนันท์  สตางค์จันทร์ 
กัลยา ศรีหาวงษ์ 

พัชราวรรณ จันทร์บวร 
อ่าพร  พันล่าภักดิ์ 

สุภาวดี  ภผูาล ี
อัมรินทร์  พังน้อย 

จันทร์ฉาย  จ่าปาโพธิ์ 
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นางสาวสุพัตรา  จัดสนาม 
นางสาวศิขรินทร์  ศรีสร้างคอม 
นางสาวจุรีรัตน์  พังน้อย 
นางสาวลัลลดา  เหล่าพร  
นายไชโย รัตนติสร้อย   
นางสุภี มูลศรีระ 
นายก้านแก้ว เหล่าฮ้อ    
นางสาวอุลัยพร ภูค่าตา 
นางพิมลรัตน์ นิลทะละ             

ผู้อ่านวยการกองคลัง 
ผช.จพง.พัสดุ 

จ้างเหมา ผช.พช. 
ผช.จพง.ธุรการ 
จพง. ป้องกันฯ 
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
ผช.จพง.ธุรการ 

 

สุพัตรา  จัดสนาม 
ศิขรินทร์  ศรีสร้างคอม 

จุรีรัตน์  พังน้อย 
ลัลลดา  เหล่าพร 
ไชโย รัตนติสร้อย   

สุภี มูลศรีระ     
ก้านแก้ว เหล่าฮ้อ   
อุลัยพร ภูค่าตา 

พิมลรัตน์ นิลทะละ                                                                     

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมพร  จันทชาติ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหิน
โงม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1.        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายสมพร จันทชาติ 1. เรื่องเยาวชน ต. บ้านหินโงม ได้ยื่นเอกสารขอด่าเนินการสร้างสนามกีฬา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้
(ประธานสภา)                  ชี้แจงให้ทราบว่า ปีงบประมาณ 2565 ได้จัดสรรงบประมาณลงตัวเรียบร้อยแล้วแต่ให้ยืนเรื่องไว้  
                                    ก่อนเพ่ือจัดตั้งงบประมาณในปีถัดไป                                    

                                  2.  การร้องทุกข์จากชาวบ้าน ชาวบ้านร้องทุกข์มา ให้ทางอบต. เร่งด่าเนินการซ่อมแซมถนนเส้น หน้า
อบต. ซึ่งช่ารุดมาก ทางอบต.ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทางกรมทรัพยากร
น้่ายังด่าเนินโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้่าห้วยเสียวอยู่ แต่ได้อนุเคราะห์ยางมะตอย 300 ถุง เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจร  

                        
ระเบียบวาระท่ี 2.          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ              -   มีผู้ใดแก้ไขตรงไหนหรือไม่  
ที่ประชุมสภา อบต.ฯ         -  ไม่มีข้อแก้ไข 
ประธานสภาฯ               -  ถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอมติรับรองการประชุมสภา ฯ 
ที่ประชุมสภา อบต.ฯ         -  มีมติรับรอง 11 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3.           เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
นายกอบต.ฯ               -  โครงการโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณปี 2564  ที่ว่าด่าเนินการอยู่มีดังนี้            

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้่าแบบรางวี หมู่ 5   
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 6    
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1    
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 4     
5. โครงการขยายประปา หมู่ 7     
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2, 4, 6    อยู่ในขั้นตอนแจ้งไฟฟ้ามาประมาณการแล้ว 
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม. 2, 4, 6  เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรมาจาก

เงินเหลือจ่าย ปี 2564 (อยู่ในขั้นตอนประกาศแผนซื้อจ้าง) 
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    รายงานสถานะการเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภาฯ         - เชิญนักวิชาการการเงิน รายงานสถานะการเงินประจ่าปีงบประมาณ 2564 ครับ 
น.ส.ปิยนุช โพธิ์พรม   - รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แจกให้ค่ะ 
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ประธานสภาฯ           - ที่ประชุมมีใครสงสัยและจะสอบถามบ้างครับ 
ที่ประชุมสภาฯ          - ไม่มี 
ประธานสภาฯ          - ถ้ามีใครสอบถามเชิญวาระต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ             4.1 เลขานุการสภาอบต. ชี้แจงระเบียบการแปรญัตติ 

                          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                            (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 50   

นายอภิวัฒน์ อุตรชีพ  -  ตามที่สภาต่าบลบ้านหินโงม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาค่าเสนอแปรญัตติ
(เลขานุการสภาฯ)         ของสมาชิกสภาต่าบล บ้านหินโงม ไปแล้วและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
                              การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๐ เมื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงาน 

                              นั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค่าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นฯ ส่งรายงานนั้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม พิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ รายงานนั้น ข้อ ๕๑ ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล่าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 
4.2 ประธานสภาฯ เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แถลงผลการแปรญัตติต่อที่ประชุม                     
ประธานสภาฯ :        - ผมในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอสรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ประธานคณะกรรมการฯ - ตามที่สภาต่าบลบ้านหินโงม ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่  ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 และมีมติก่าหนดระยะเวลา
เสนอค่าแปรญัตติ ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖4 และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม ในวันที่ 
19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม ซึ่ง
มีผู้ยื่นญัตติ 1 ญัตติ ดังนี้ 

                            - คือ ผมในนามประธานแปร ได้เสนอแปรรายการโครงการส่งเสริมทักษะบุคลากรโดยการดูงาน 
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถ  ตั้งไว้  ๕4,5๐๐ บาท  ขอแปรลด
งบประมาณจากที่ตั้งไว้ ๕4,5๐๐ บาท แปรลด 50,000บาท คงเหลือ 4,500 บาท ครับ 

                            - ซึ่งมติของคณกรรมการแปร มีมติเห็นชอบ 4 เสียงผมขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ ครับ 
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                      4.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                          (วาระท่ี 2 การแปรญัตติ) 
ประธานสภาฯ          -  ผมขอมติสภา อบตฯ ว่าเห็นชอบให้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ .๒๕๖5 ผ่านวาระท่ี 2 ครับ 
ที่ประชุม สภาฯ       -  เห็นชอบ จ่านวน    ๑1    เสียง 
ประธานสภาฯ          -  เมื่อสภาต่าบลบ้านหินโงมได้พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 วาระท่ี 2 แล้ว ต่อไปผมจะมีหนังสือเชิญท่านสมาชิกประชุมพิจารณา
ในวาระท่ี 3 อีกครั้งครับ 

 
                     4.4 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
นายสุทธิชัย เพ็งวงศ์   - ด้วยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติติอสภาเสนอเปลี่ยนแปลงโครงการ จากโครงการก่อสร้าง
(ผอ.กองช่าง)              วางท่อระบายน้่าคสล.ภายในหมู่บ้าน (บ้านหินโงม หมู่ 1 จ่านวน 123,000 บาท ) เป็น 
                              โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังนานายจิรศักดิ์ พังน้อย - สปก.บ้านน้่าเที่ยง ตามข้อเสนอ  
                              ข้อผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 และนายกฤษฎา ทุยโพธิ์ชัย (ส.อบต. ม.1)              
 นายกฤษฎา ทุยโพธิ์ชัย  -  ครับผมขอชี้แจงสาเหตุที่ขอให้เปลี่ยนมาท่าเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังนานาย  
 (ส.อบต. ม.1)            จิรศักดิ์ พังน้อย - สปก.บ้านน้่าเที่ยง เนื่องจากโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้่า คสล. เมื่อมีสิ่ง 
                              ปฏิกูลอุดตันท่อระบายน้่า ยากต่อการรื้อท่าความสะอาด ซึ่งชาวบ้านต้องการท่ารางระบายน้่า 
                              แบบรางวี  ผมจึงขอเสนอเข้าในข้อบัญญัติ ปี 2565 ต่อไป 
 ประธานสภาฯ       -  ท่านใดมีเรื่องเสนอแนะหรือไม ่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
 ที่ประชุม สภาฯ        -  มีมติ เห็นชอบ จ่านวน  ๑1  เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ 
น.ส นิช 
ที่ประชุมสภา           - ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา เวลา 14.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)     อภิวัฒน์ อุตระชีพ     ผู้จดบันทึก 
                                                         ( อภิวัฒน ์อุตระชีพ ) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                        (ลงชื่อ)    สมพร  จันทชาติ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            ( นายสมพร  จันทชาติ ) 
                                   ต่าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
 
 
  
                                         (ลงชื่อ)    วิไล   พันธ์ฆ้อง     ประธานกรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
          ( นายวิไล  พันธ์ฆ้อง ) 
                                   ต่าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม 
 
                                         (ลงชื่อ)   สุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์   กรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
           ( นายสุวรรณ์  ศรีสุพัฒน์ ) 
                                  ต่าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม หมู่ที่ 6 
 
 
 (ลงชื่อ)  กฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย   กรรมการผู้ตรวจบันทึกการประชุมสภา อบต. 
       ( นายกฤษดา  ทุยโพธิ์ชัย ) 
                                   ต่าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านหินโงม หมู่ที่ 1 
 
 


