
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

สมัยสามัญ     สมัยที่1/2564     ครั้งที่1 

วันพฤหัสบดีที่  11   มีนาคม   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 ปราโมทย์   สุดประสงค์  
7. นางเพชรา   สมบุญ ส.อบต.ม.3 เพชรา  สมบุญ  
8. นางสาวพเยาว์   ปลื้มประดิษฐ์ ส.อบต.ม.4 พเยาว์  ปลื้มประดิษฐ์  
9. นายวาฑติ   พานิช เลขานุการสภาอบต. วาฑติ  พานิช  

 
 
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  
10 

 
นางสาวพนิดา   กลัดแก้ว ผช.นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
พนิดา  กลัดแก้ว  

11. นางพรทิพย์   กลัดแก้ว นักจัดการงานทั่วไป พรทิพย์  กลัดแก้ว  
12. นางสุภาลักษณ์   อินทรบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 สุภาลักษณ์   อินทรบุตร  
13. นายสุรินทร์   หลิมเล็ก ผอ.รพ.สต.ห้วยโรง สุรินทร์   หลิมเล็ก  
14. นายธนพล   ฉิมพาลี  ธนพล   ฉิมพาลี  
15. นายประยงค์   ชุ่มชื่น  ประยงค์   ชุ่มชื่น  
16. นางสมพิศ   สีตาล  สมพิศ   สีตาล  



17. นางระเบียบ   เชิงฉลาด  ระเบียบ   เชิงฉลาด  
18. นายสมาน   ดวงเนตร  สมาน   ดวงเนตร  
19. นายธรรมนูญ   นงนุช สารวัตรก านัน ธรรมนูญ   นงนุช  
20. นายอรรถพล   กาลนิล ผอ.รร.วัดห้วยโรง อรรถพล   กาลนิล  

 

 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 

ประธาน   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ   สมัยที1่/2564   ครั้งที่1 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่องก าหนดสมัยประชุม 

เพชรา   ตามท่ีได้หรือกับทางเจ้าหน้าที่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท างานของ อบต.เรา คือ  
   สมัยสามัญท่ี2 คือ 7 – 21 มิ.ย. 64,สมัยสามัญท่ี3 คือ 2 – 16 ส.ค. 64 , 
   สมัยสามัญท่ี4 คือ 1 – 15 ธ.ค. 64และสมัยสามัญที่1 คือ 1 – 15 มี.ค. 64 
   ไม่ทราบว่าท่านอื่นมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ 

ประธาน   ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี4  เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 61 – 65 เพิ่มเติมครั้งที่5 

ประธาน   ตามท่ีแจกร่างแผนพัฒนาให้กับสมาชิกไปทุกท่านแล้ว ไม่ทราบท่านมีข้อสงสัยจะ 
   สอบถามหรือไม่ครับ 

ปลัด   เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถแก้ปัญหาให้กับต าบล 
   ห้วยโรงของเรา ตามนโยบายของท่านนายกจึงท าแผนเพ่ิมเติมในครั้งนี้ครับ 

ประธาน   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน   ไม่ทราบว่าสมาชิกจะมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ 

นายก   ผมขอแนะน าท่านอรรถพล  กาลนิล ผอ.รร.วัดหว้ยโรง ท่านพ่ึงยายมาอยู่ในพ้ืนที่ 
   ของเราผมและชาวบ้านต าบลห้วยโรง ยินดีต้อนรับครับ 

ปลัด   ปกติในช่วงนี้เราต้องเตรียมงานสงกรานต์กันแล้ว แต่ในปีนี้ผมอยากให้รอดู 



   สถานการณ์โรคโควิด-19 ถ้าให้ดีรอให้มีการฉีดวัคซีน เรียบร้อยก่อนก็ดี เพ่ือความ 
   ปลอดภัยของทุกคน 

ประธาน   ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  
   ปิดประชุมครับ 
 
 
 
          
        วาฑิต  พานิช          วิศาล  เสงี่ยมตน  
     (นายวาฑิต   พานิช)       (นายวิศาล   เสงี่ยมตน) 
           เลขานุการ         ประธานสภา อบต. 
 
 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ลงชื่อ   นางแฉล้ม   บุญกล่ า 

       ลงชื่อ   นายชาติ   สวสัดี 

       ลงชื่อ   นางสาวพเยาว์   ปลืม้ประดิษฐ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


