
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

สมัยวิสามัญ     สมัยที่1/2564     ครั้งที่1 

วันจันทร์ที่ 8   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564     เวลา 10.00 น. 

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายวิศาล   เสงี่ยมตน ประธานสภา อบต. วิศาล  เสงี่ยมตน  
2. นางสุดารัตน์   อวยพร รองประธานสภา สุดารัตน์  อวยพร  
3. นางแฉล้ม   บุญกล่ า ส.อบต.ม.1 แฉล้ม  บุญกล่ า  
4. นายชาติ   สวัสดี ส.อบต.ม.2 ชาติ  สวัสด ี  
5. นายอรุณ   พรหมทัศน์ ส.อบต.ม.2 อรุณ  พรหมทัศน์  
6. นายปราโมทย์   สุดประสงค์ ส.อบต.ม.3 -  
7. นางเพชรา   สมบุญ ส.อบต.ม.3 เพชรา  สมบุญ  
8. นางสาวพเยาว์   ปลื้มประดิษฐ์ ส.อบต.ม.4 พเยาว์  ปลื้มประดิษฐ์  
9. นายวาฑติ   พานิช เลขานุการสภาอบต. วาฑติ  พานิช  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายปราโมทย์  สุดประสงค์ ส.อบต.ม.๓ -  
 
 
ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายเมี้ยน   ดวงเนตร นายก อบต. เมี้ยน  ดวงเนตร  
2. นายสมศักดิ์   เกิดแก้ว รองนายก อบต. สมศักดิ์  เกิดแก้ว  
3. นายส ารวย   หาดทราย รองนายก อบต. -  
4. นายเจริญ   ดวงเนตร เลขานายก อบต. เจริญ  ดวงเนตร  
5. นายสนั่น   พรมมีเดช ผอ.กองช่าง สนั่น  พรมมีเดช  
6. นางสาวจ าเนียน   นิลสวัสดิ์ รองปลัด อบต. จ าเนียน  นิลสวัสดิ ์  
7. นางศิริกัญญา   กลัดเข็มเพชร ผอ.กองคลัง ศิริกัญญา  กลัดเข็มเพชร  
8. นางสาวศิริกาญจน์   แสงหิรัญ นักพัฒนาชุมชน ศิริกาญจน์  แสงหิรัญ  
9. นางสาวรัตนาภรณ์   สิงห์โต ผช.เจ้าพนักงานธุรการ รัตนาภรณ์   สิงห์โต  

 

 



ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 

ประธาน   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ   สมัยที่4/2563   ครั้งที่1 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

ประธาน   ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผลด้วยครับ 

นายก   ตามท่ีได้รับการประสานงานจากท่านนายอ าเภอ ให้ทางอบต.ที่มีความเดือดร้อน
  เรื่องงบประมาณท่ีจะแก้ปัญหาให้กับขาวบ้าน ตอนนี้สามารถเสนอโครงการเพื่อ 
  ขอรับงบประมาณสนับสนุนในอ านาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี  

ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลภูมิภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการก ากับและติดตาม,การปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ.2547 ส าหรับ 
อบต.ห้วยโรงเราผมคิดว่าโครงการของเราที่จะเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณมี 2 
โครงการ ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้โดยต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบโครงการ 
ดังนี้  
   1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 15.8(20L-1R) หมู่ที่1 ความ
ยาว 153.5 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกดินตามสภาพ
พ้ืนที่ งบประมาณ 247,900 บาท 
   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู 2.1.2(20L-1R) หมู่ที่2 
ความยาว 307 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ฝังท่อ คสล.0.20 เมตร 
1 จุด จ ำนวน 4 ท่อน ไหล่ทำงหินคลุกดินตำมพ้ืนที่ งบประมำณ 249,000 บำท 
   รวม 2 โครงกำร ที่จะขอจ่ำยขำดเงินสะสมคือ 496,900 บำท 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน,กำรเบิกจ่ำยเงิน,กำรเก็บรักษำเงิน
และกำรตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่4 พ.ศ.2561 องค์กร
ปกครองท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น และก่อน
จ่ำยขำดเงินสะสม อบต.ห้วยโรงได้ปฏิบัติตำมระเบียบโดยกำรกันเงินส ำรองไวเพ่ือใช้
จ่ำยเรียบร้อยแล้ว 

ประธาน   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
   สะสมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี4  เรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณ 

ประธาน   ผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลที่จะขอโอนงบประมาณด้วยครับ 

ปลัด   ตามท่ีกองช่างได้เสนอขอโอนงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกระจกโค้งแตกช ารุด  
   โดยจะขอโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 



   ชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000
  บาท เพื่อน ามาตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 

   เคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน 50,000 บาท 

ประธาน   ไมท่ราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน   ไม่ทราบว่าสมาชิกจะมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อสภาอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธาน   ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
   ขอปิดประชุมครับ 
 
 
 
        วาฑิต  พานิช          วิศาล  เสงี่ยมตน  
     (นายวาฑิต   พานิช)       (นายวิศาล   เสงี่ยมตน) 
           เลขานุการ         ประธานสภา อบต. 
 
 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ลงชื่อ   นางแฉล้ม   บุญกล่ า 

       ลงชื่อ   นายชาติ   สวสัดี 

       ลงชื่อ   นางสาวพเยาว์   ปลืม้ประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


