
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

สมัยสามัญ     สมัยที่3/2564     ครั้งที่1 

วันศุกร์ที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564     เวลา 10.00 น. 

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายวิศาล   เสงี่ยมตน ประธานสภา อบต. -  
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. นายวิศาล   เสงี่ยมตน ประธานสภา อบต. - กักตัว 
2. นายปราโมทย์   สุดประสงค์ ส.อบต.ม.3 -  

 
 
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. นางสาวศิรินทรา  ดวงเนตร ผช.นักพัฒนาชุมชน ศิรินทรา  ดวงเนตร  
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. นายปรีชา  กลัดแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ปรีชา  กลัดแก้ว  

 

 

ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ท่านประธานโดนกักตัว ดิฉันขอด าเนินการประชุมแทนค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที1่ 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณ 

ประธาน ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการโอนงบประมาณด้วยค่ะ 

ปลัด ผมขอชี้แจงแทนฝ่ายบริหารครับ ตามท่ีมีความจ าเป็นในการบริหารงานของอบต.
ห้วยโรง จึงขอโอนงบประมาณดังรายการต่อไปนี้ 

 -โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 85,500บาท เพ่ือไป
ตั้งจ่ายในรายการโอนเพิ่ม 3 รายการ ดังนี้ 

 1.โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. 
บริเวณบ้านนางบุญมี สุทธิโรจน์ ม.4 จ านวน 6,800บาท 

 2.โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงทางเชื่อม-ทางแยก 
ม.2 (จุดที่2) จ านวน 51,000บาท 

 3.โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงทางเชื่อม-ทางแยก 
ม.2 (จุดที่1) จ านวน 27,700บาท 

 -โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู
15.8 (20L-1R) ม.1 จ านวน 496,000บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในรายการโอนเพ่ิม
ดังนี้ 

 1.โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริม
คลองชลประทาน ม.2 จ านวน 496,000บาท  

 -โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 21,500บาทและ
แผนงานการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 8,500บาท รวม 30,000บาท เพ่ือไป
โอนเพิ่มในรายการดังนี้ 

 1.โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ (ป้ายชื่อหมู่บ้าน) จ านวน 30,000บาท 

 -โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู
2.1.2 (20L-1R) ม.2 หลังสวนป่ยูคาลิปตัส จ านวน 496,000บาท เพ่ือน าไปตั้ง
จ่ายในรายการโอนเพ่ิมดังนี้ 



 1.โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 2.7 
(20L-1R) ม.3 จ านวน 496,000บาท  

 -โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3,000บาท และโอน
ลดแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคู 19 (20L-
1R) ม.4 จ านวน 495,000บาท 

 รวมโอนลด 2 รายการเป็นเงิน 498,000บาท เพ่ือน าไปตั้งจ่ายในรายการโอนเพิ่ม
ดังนี้ 

 1.โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สานทางรถไฟไปแพรกหนามแดง ม.4 จ านวน 498,000บาท 

ประธาน ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อหารือหรือจะอภิปรายก่อนที่จะลงมติหรือไม่ค่ะ 

นายก ทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณาเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านในต าบลห้วยโรง
ของเราจะได้เดินทางติดต่อหรือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ผมคิดว่าการพัฒนาในครั้งนี้เหมาะสม เพ่ือความเจริญของบ้านเรานะครับ 

ประธาน ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ดิฉันก็ขอมติท่ีประชุมด้วยค่ะ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี4  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน   ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ค่ะ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธาน ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆอีกแล้ว ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ขอปิดประชุมค่ะ 

    
 
    
         วาฑิต  พานิช          วิศาล  เสงี่ยมตน  
     (นายวาฑิต   พานิช)       (นายวิศาล   เสงี่ยมตน) 
           เลขานุการ         ประธานสภา อบต. 
 
 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ลงชื่อ   นางแฉล้ม   บุญกล่ า 

       ลงชื่อ   นายชาติ   สวสัดี 

       ลงชื่อ   นางสาวพเยาว์   ปลืม้ประดิษฐ์ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


