
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

สมัยสามัญ     สมัยที่1/2564     ครั้งที2่ 

วันจันทร์ที่ 15   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 -  
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. -  
5. นายสนั่น   พรมมีเดช ผอ.กองช่าง สนั่น  พรมมีเดช  
6. นางศิริกัญญา   กลัดเข็มเพชร ผอ.กองคลัง ศิริกัญญา  กลัดเข็มเพชร  
7. นางพรทิพย์  กลัดแก้ว นักจัดการงานทั่วไป พรทิพย์  กลัดแก้ว  
8. นางสาวพนิดา  กลัวแก้ว ผช.นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
พนิดา  กลัวแก้ว  

9. นางสาวรัตนาภรณ์   สิงห์โต ผช.เจ้าพนักงานธุรการ รัตนาภรณ์   สิงห์โต  
10. นางสาวศิรินทรา  ดวงเนตร ผช.นักพัฒนาชุมชน ศิรินทรา  ดวงเนตร  



11. นายชนินทร์  ทับเปลี่ยน 
 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ชนินทร์  ทับเปลี่ยน  

12. นางสาวสนิดา  ชูปานกลีบ นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

สนิดา  ชูปานกลีบ  

13. นายปรีชา  กลัดแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ปรีชา  กลัดแก้ว  
14. นายณัฐพล  คงศรี  ณัฐพล  คงศรี  
15. นางร าพึง  วงษ์อัยรา  ร าพึง  วงษ์อัยรา  
16. นางสุนทร  พูดเพราะ  สุนทร  พูดเพราะ  

 

 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ   สมัยที่1/2564   ครั้งที่1 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณ 

ประธาน   ผมขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลด้วยครับ 

ปลัด   ตามท่ีมีความจ าเป็นในการบริหารงานของอบต.ห้วยโรง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
   โอนงบประมาณดังนี้ 

   1.โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
10,000บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร 10,000บาท (เลือยโซ่ยนต์) 
   2.โอนลด แผนงานการศึกษา ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆโครงการวันเด็ก 17,000บาท เพ่ือไปตั้งจ่าย 
แผนงานการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000บาท 
   3.โอนลด แผนงานการศึกษา ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการวันเด็ก 8,000บาท และโอนลดแผนงาน
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน 
รร.วัดห้วยโรง 12,000บาท รวมโอนลด 20,000บาท เพ่ือน าไปจ่ายในแผนงาน
การศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
โครงการตั้งเสาพร้อมติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณสนามฟุตซอลหมู่ที่1 
20,000บาท 

ประธาน   ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
   ประชุมด้วยครับ 



ที่ประชุม เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี4  เรื่องพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประธาน   ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงด้วยครับ 

นายก   ตามท่ีถนนสายนานางทุเรียน เป็นสายที่เชื่อมต่อ ม.1 ม.2 และ ม.3 ได้รับความ 
   เดือนร้อนเรื่องการคมนาคมและประกอบกับเป็นเส้นทางออกก าลังกายยังเป็นถนน 
   ดินอีกเล็กน้อย จึงอยากด าเนินให้เป็นถนน คสล.เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับ 
   ชาวบ้าน โดยจะขอจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 151,900บาท และจะจ่ายขาดเงิน 
   สะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเซาะตลิ่ง โดยจะซ่อมแซมในส่วนโค้งน้ าท่ีเซาะตลิ่งเข้าไปใต้ 
   ถนน คสล. ม.3เพื่อความปลอดภัยของการคมนาคมใน ม.3 จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซม 
   ด่วน จึงของจ่ายขาดเงินสะสม 120,000บาท โดยทางอบต.ได้ด าเนินการตาม 
   ระเบียบทางราชการเป็นที่เรียนร้อยแล้ว 

 ประธาน  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
  ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี5  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน   ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
   ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ปิดประชุมครับ 
 
 
 
          
        วาฑิต  พานิช          วิศาล  เสงี่ยมตน  
     (นายวาฑิต   พานิช)       (นายวิศาล   เสงี่ยมตน) 
           เลขานุการ         ประธานสภา อบต. 
 
 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ลงชื่อ   นางแฉล้ม   บุญกล่ า 

       ลงชื่อ   นายชาติ   สวสัดี 

       ลงชื่อ   นางสาวพเยาว์   ปลืม้ประดิษฐ์ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


