
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

สมัยวิสามัญ     สมัยที่2/2564     ครั้งที่1 

วันศุกร์ที่  21   พฤษภาคม   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. นายสิริชัย  นงนุช ก านัน ต.ห้วยโรง สิริชัย  นงนุช  
14. นางสาวสลิลทิพย์  สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2 สลิลทิพย์  สังข์ทอง  
15. นางพเยาว์  สิงห์โต  พเยาว์  สิงห์โต  
16. นางสาวเจสิตา  มีนุช ท้องถิ่น อ.เขาย้อย เจสิตา  มีนุช  



17. นายสังวรณ์  เสนะโลหิต เกษตร อ.เขาย้อย สังวรณ์  เสนะโลหิต  
18. นายสมาน   ดวงเนตร  สมาน   ดวงเนตร  
19. นายสุชาติ  เพชรสุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 สุชาติ  เพชรสุก  
20. นายอรรถพล   กาลนิล ผอ.รร.วัดห้วยโรง อรรถพล   กาลนิล  
21. นายปรีชา  กลัดแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ปรีชา  กลัดแก้ว  

 

 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที2่ 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่องพิจารณาการโอนเงินงบประมาณ 

ประธาน   ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการโอนงบประมาณด้วยครับ 

ปลัด   ด้วยสถานการณ์โรคโควิดทางอบต.มีความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณเพ่ือมา 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการบริหารงานภายในอบต.โดยมีรายการโอน 
   ดังนี้ 

    -โอนลด แผนงานการเกษตร โครงการพัฒนาคูคลองภายในต าบลห้วยโรง 
60,000บาท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง 60,000บาท  

    -โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน ค่ากระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 50,000บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน ค่าวัสดุอ่ืนๆ 50,000บาท 

    -โอนลด แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,000บาท เพ่ืองตั้ง
จ่ายในแผนงานสาธารณสุข ค่าเครื่องพ่นยา(ส าหรับฆ่าเชื้อโควิด-19) 2,000บาท 

    -โอนลด แผนงานสาธารณสุข วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000บาท เพ่ือ
ไปตั้งจ่ายในแผนงานสาธารณสุข ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน 2 
เครื่อง 6,000บาท 

    -โอนลด แผนงานสาธารณสุข รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,000บาท เพื่อตั้ง
จ่ายในแผนงานสาธารณสุข ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000บาท 

    รวมทั้งหมด 5 รายการ ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะสอบถามเหตุผลความจ าเป็น
เพ่ิมเติมไม่ครับ 

ประธาน   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ผมก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี4  เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 



ประธาน   ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นด้วยครับ 

ปลัด ตามท่ีสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ร้อนแรงมากชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนกันทั่ว
หน้า ทางอบต.ห้วยโรง จึงมีความจ าเป็นที่ต้องช่วยเหลือประชาชน แต่งบปกติตั้งไว้
เพียง 50,000บาท ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะพอช่วยเหลือประชาชน จึงอยากจ่ายขาดเงิน
สะสม จ านวน 350,000บาท ในเบื้องต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถ้าไม่พอจ่ายอีก
ก็อาจจะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือขอมติใหม่ 

ประธาน   ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี5  เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 ครั้งที่4 

ประธาน   ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยครับ 

รองปลัด ตามท่ีอบต.ห้วยโรง มีโครงการที่ต้องเปลี่ยนแปลงในแผน เพ่ือรองรับโครงการของ
สนับสนุนจากทางอบจ.เพชรบุรี จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผน
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณขอทางอบจ.เพชรบุรีค่ะ 

ประธาน   ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธาน   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี6  เรื่องพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 61 – 65 ครั้งที่6 

ประธาน   ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยครับ 

รองปลัด ตามท่ีอบต.ห้วยโรง มีความจ าเป็นที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม 1 เครื่อง 
แต่ไม่มีรายการในแผน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องการเพ่ิมเติมแผนค่ะ 

ประธาน ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบ มัมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี7 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ 



ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน   ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน  
   ปิดประชุมครับ 
 
 
 
 
        วาฑิต  พานิช          วิศาล  เสงี่ยมตน  
     (นายวาฑิต   พานิช)       (นายวิศาล   เสงี่ยมตน) 
           เลขานุการ         ประธานสภา อบต. 
 
 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ลงชื่อ   นางแฉล้ม   บุญกล่ า 

       ลงชื่อ   นายชาติ   สวสัดี 

       ลงชื่อ   นางสาวพเยาว์   ปลืม้ประดิษฐ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


