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

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 14 สิงหาคม 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 รองประธานสภา อบต. 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 นายสุจิตร       หมั่นหนองทุ่ม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สุจิตร     หมั่นหนองทุ่ม  
9 นายเสถียร      ทารินทา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 เสถียร   ทารินทา  
10 นายพันธ์        สโีคตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 พันธ์   สีโคตร  
11 นายอุทัย        ไหว้คร ู สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 อุทัย    ไหว้ครู  
12 นายสุวรรณ    วะลัยศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สุวรรณ   วลัยศรี  
13 นายสมศักดิ์    อาจเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 สมศักดิ์   อาจเดช  
14 นายเพลิน      สลางสิงห ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 เพลิน  สลางสิงห์     
15 นายทวี         สาเสาร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ทวี    สาเสาร์  
16 นายเรวัตร      ทองเดือน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เรวัตร    ทองเดือน  
17 นายวิเชียร      แสนค า เลขาฯประธานสภา อบต. 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 นางรุ่งทิวา     ทะแสน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 - ขาด 
5 นายประสาร  แสงสุรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 - ขาด 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายพีรพงษ์  ธิโกศรี รองปลัด อบต.ห้วยหินลาด พีรพงษ์  ธิโกศรี  
2 นางกมลรัตน์  แสงสุมาตย์ หัวหน้าส านักปลัด กมลรัตน์  แสงสุมาตย์  
3 นายวิรัตน์  น  ากระจาย ผู้อ านวยการกองช่าง วิรัตน์  น  ากระจาย  
4 นางสุพรรณ     บุญศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพรรณ     บุญศรี  

 
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม    16   คน 
        ขาดประชุม     5    คน 
 
เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 
   เมื่อได้เวลา ปลัด อบต. ห้วยหินลาด ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ห้วยหินลาด
   ได้นับจ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้เชิญประธานสภา อบต. ห้วยหินลาดได้
   กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี  

 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-การประชุมครั งนี เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2/2563 เพ่ือให้ 
สภา อบต.ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
ตามท่ีคณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภา อบต.ในวาระท่ีค้างพิจาณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
   -รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2563  
    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563  
ประธานสภาฯ - ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

 ครั งที่ 1/2563 ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ           - ได้อ่านรายงานการประชุมครั งท่ีผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
ประธานสภา - สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2563 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 - กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  -เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
   4.1 สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2562 ในวาระท่ีค้างพิจารณา ดังนี้ 
   -วาระท่ี 2 แปรญัตติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  -เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ อภิปราย 
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ประธานคณะกรรมการฯ -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่านผม นายสวัสดิ์    

แสนค า ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าขอแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายฯ ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น รวม
ระยะเวลารับค าร้องขอแปรญัตติรวมทั งสิ น 24 ชั่วโมงปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใด
ยื่นค าร้องขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากการประชุมสรุปของ
คณะกรรมการแปรญัตติครั งที่  2/2563 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ยืนตามร่าง
ข้อบัญญัติฯ ร่างเดิม ตามที่คณะผู้บริหารเสนอต่อสภาครับ 

ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้น าเรียนในที่ประชุมให้ทราบแล้ว
นั นว่าไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าร้องขอแปรญัตติ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการลงมติผมขอ
พักการประชุม 10 นาที 

 

      -พักการประชุม 10 นาที- 
 

เลขานุการสภาฯ  -เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมแล้วตรวจสอบองค์ประชุม สมาชิกครบองค์ประชุมและได้
   ร้องขอให้ประธานสภาด าเนินการประชุมต่อ 
   -วาระท่ี3 ลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   -ในวาระท่ี 3 ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านคณะผู้บริหารเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผมขอมติที่ประชุมครับ  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ 15 เสียง ไม่เห็นชอบ.......-.......เสียง  งดออกเสียง  1   เสียง(ประธานสภา
งดออกเสียง) 

เลขานุการสภาฯ  -ตามที่ท่านประธานสภาได้ขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิก ก็ถือว่ามีมติเห็นชอบเป็น
   เอกฉันท์ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีปลัด  

อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอต่อสมาชิกในที่ประชุม  
หลังจากนี ก็จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 
2564 ต่อท่านนายอ าเภอ และเมื่อท่านนายอ าเภออนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้วท่านนายอ าเภอก็จะส่งคืนองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหินลาดประกาศใช้ต่อไป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เริ่ม  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 -เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. 
ปิดประชุมสภา  เวลา 12.00 น. 

 
 
 

                             ลงชือ่          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                     (นายวิเชียร  แสนค า) 
                                           เลขานุการสภา อบต.ห้วยหินลาด 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่ 2/2563  ประจ าปี  พ.ศ.  2563  วันที่ 14  เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

                            ลงชื่อ                  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                                   (นายหนู  ศรีโคตร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่ 2/2563  
ประจ าปี พ.ศ.  2563  เมื่อวันที่  14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

        ลงชื่อ        ประธานกรรมการฯ 
                  (นายสวัสดิ์   แสนค า) 
                                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 
 

 

ลงชื่อ กรรมการฯ    ลงชื่อ กรรมการฯ 
         (นายอุทัย   ไหว้ครู)                                         (นายสุวรรณ    วะลัยศรี) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 

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

 
 
 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


