
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี   พ.ศ.  2563 

ครั้งที่  1/ 2563 
วันที่  13  เดือนพฤศจิกายน 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 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 นางรุ่งทิพย์      พูลทรัพย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 รุ่งทิพย์      พูลทรัพย์  
9 นายสุจิตร  หมั่นหนองทุ่ม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สุจิตร  หมั่นหนองทุ่ม  
10 นายอุทัย        ไหว้คร ู สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 อุทัย    ไหว้ครู  
11 นายสุวรรณ    วลัยศรี 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 นายประสาน  แสงสุรินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ประสาน  แสงสุรินทร์  
15 นายทวี         สาเสาร ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ทวี    สาเสาร์  
16 นายเรวัตร      ทองเดือน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เรวัตร    ทองเดือน  
17 นายวิเชียร  แสนค า เลขานุการสภาฯ วิเชียร  แสนค า  

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวีระ  ศรีสุพรรณ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3   
2 นายบรรจง  มืดทัพไทย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4   
3 นายเสถียร  ทารินทา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6   
4 นายพันธ์        สโีคตร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7   
5 นางรุ่งทิวา  ทะแสน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิรัตน์  น  ากระจาย ผอ.กองช่าง วิรัตน์  น  ากระจาย  
2 นางสาวจันทร์ทิพย์  ผารัตน์ ผอ.กองการศึกษา จันทร์ทิพย์  ผารัตน์  
3 นางสุพรรณ  บุญศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพรรณ  บุญศรี  
4 นายวีระชัย  น  ากระจาย  คนงานทั่วไป  วีระชัย น  ากระจาย  

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

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-การประชุมครั งนี เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่1/2563 เพ่ือให้ ปลัด 
อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สภาได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
   -รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั งที่ 2/2563  
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
ประธานสภาฯ - ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั งที่ 

2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ           - ได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที ่2/2563  
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  3 - กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  -เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
   -ไม่มี    
ระเบียบวาระท่ี 5 -เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.  สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประธานสภาฯ -เชิญปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ 

ปลัด อบต. -เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดส าหรับสรุป
รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั นผมขอ
เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
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นางสุพรรณ บุญศรี -เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
นักวิเคราะห์ฯ ส าหรับสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี  
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั งหมดในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 120 โครงการ
ด าเนินการจริง  จ านวน 52 โครงการ 
 - ตามข้อบัญญัติ  จ านวน 72 โครงการ  
 - จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน 12 โครงการ 
 - ด าเนินการจริง  จ านวน 52 โครงการ 

- ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 32 โครงการ 
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั งสิ น  15,493,821.84  บาท 
ตารางเปรียบเทียบจ านวน โครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา โครงการตามข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการตามจ่ายขาด 
เงินสะสม 

โครงการทีไ่ด้ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน 
โครงสร้าง 
พื นฐาน 

54 95,808,600 24 3,329,000 12 1,916,000 19 2,352,535.14 

2.ยุทธศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม 

10 5,600,000 4 40,000 - - 1 5,000 

3.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการ 
ศึกษา ศิลปะ  
วัฒนธรรมฯ 

15 3,883,000 13 3,354,875 - - 9 3,200,794,.70 

4.ยุทธศาสตร์ 
ด้านสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

21 6,086,000 17 9,788,480 - - 12 9,400,002 

5.ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหาร 
กิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี
 และอ่ืนๆ 

20 5,985,000 14 757,620 - - 11 535,490 

รวม 120 117,362,600 72 17,269,975 12 1,916,000 52 15, 493,821.84 
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ) 

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 120 โครงการ 
 ด าเนินการจริงและไม่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติ จ านวน 72 โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 12 
โครงการ ด าเนินการจริง 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 % 
     52+12×100= 53.33 
          120 
 
นางสุพรรณ  บุญศรี -ส าหรับสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
นักวิเคราะห์ฯ 2563  ดิฉันขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี ขอบคุณคะ 
ประธานสภาฯ -หลังจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกท่าน

ใดสงสัยหรือสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามก็ให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 -กระทู้ถาม/เรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภา อบต. 
ปิดประชุมสภา  เวลา 12.00 น. 
 

 
 
 

ลงชื่อ                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายวิเชียร  แสนค า) 

   เลขานุการสภา อบต.ห้วยหินลาด 
 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.  2563    สมัยที่ 4  ครั งที่ 1 /2563                  
วันที่  13  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 

ลงชื่อ                ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายหนู  ศรีโคตร) 

                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  2563   สมัย
ที่ 4  ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 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 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1/ 2563 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน 2563 เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


