
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

สมัยสามัญ     สมัยที่3/2564     ครั้งที2่ 

วันศุกร์ที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2564     เวลา 10.00 น. 

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นำยวิศำล   เสงี่ยมตน ประธำนสภำ อบต. -  
2. นำงสุดำรัตน์   อวยพร รองประธำนสภำ สุดำรัตน์  อวยพร  
3. นำงแฉล้ม   บุญกล่ ำ ส.อบต.ม.1 แฉล้ม  บุญกล่ ำ  
4. นำยชำติ   สวัสดี ส.อบต.ม.2 ชำติ  สวัสด ี  
5. นำยอรุณ   พรหมทัศน์ ส.อบต.ม.2 อรุณ  พรหมทัศน์  
6. นำยปรำโมทย์   สุดประสงค์ ส.อบต.ม.3 ปรำโมทย์   สุดประสงค์  
7. นำงเพชรำ   สมบุญ ส.อบต.ม.3 เพชรำ  สมบุญ  
8. นำงสำวพเยำว์   ปลื้มประดิษฐ์ ส.อบต.ม.4 พเยำว์   ปลื้มประดิษฐ์  
9. นำยวำฑติ   พำนิช เลขำนุกำรสภำอบต. วำฑติ  พำนิช  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑. นำยวิศำล   เสงี่ยมตน ประธำนสภำ อบต. - กักตัว 
 
ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1. นำยเมี้ยน   ดวงเนตร นำยก อบต. เมี้ยน  ดวงเนตร  
2. นำยสมศักดิ์   เกิดแก้ว รองนำยก อบต. สมศักดิ์  เกิดแก้ว  
3. นำยส ำรวย   หำดทรำย รองนำยก อบต. -  
4. นำยเจริญ   ดวงเนตร เลขำนำยก อบต. เจริญ  ดวงเนตร  
5. นำยสนั่น   พรมมีเดช ผอ.กองช่ำง สนั่น  พรมมีเดช  
6. นำงสำวจ ำเนียน   นิลสวัสดิ์ รองปลัด อบต. จ ำเนียน  นิลสวัสดิ ์  
7. นำงสำวศิริกำญจน์   แสงหิรัญ นักพัฒนำชุมชน ศิริกำญจน์  แสงหิรัญ  
8.. นำงสำวรัตนำภรณ์   สิงห์โต ผช.เจ้ำพนักงำนธุรกำร รัตนำภรณ์   สิงห์โต  
9. นำงสำวพนิดำ   กลัดแก้ว ผช.นักวิเครำะห์

นโยบำยและแผน 
พนิดำ  กลัดแก้ว  

10. นำงพรทิพย์   กลัดแก้ว นักจัดกำรงำนทั่วไป พรทิพย์  กลัดแก้ว  
11. นายปรีชา  กลัดแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ปรีชา  กลัดแก้ว  

 



ระเบียบวาระท่ี1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที1่ 

ที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี3  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธาน ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลด้วยค่ะ 

นายก ตามท่ีได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา ตามที่
ผมได้แถลงนโยบายไว้กับสภาแห่งนี้ บัดนี้สถานการณ์คลังของอบต.ห้วยโรง มีเงิน
สะสมและทุนส ารองเงินสะสมประมาณ 32ล้านบาท และมีการประมาณการ
รายจ่าย 25,500,000บาท ซึ่งต่ ากว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพราะสาเหตุจาการ
คาดการณ์ว่าน่าจะได้รับเงินอุดหนุนและจัดเก็บภาษีได้น้อยลง 

ประธาน ขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่
ได้แจกทุกท่านไปแล้ว ถ้าสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอให้ยกมือขึ้นค่ะ 

ชาติ ตามท่ีเราได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาและประกอบกับท่านนายกได้
น าโครงการพัฒนาต่างๆมาใส่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ครบถ้วนตามงบประมาณท่ี
สามารถจะได้ผมเห็นว่าเหมาะสมดีแล้วครับ 

ประธาน ถ้าไม่มีข้อมูลอภิปราย ดิฉันจะด าเนินการลงมติต่อไปนะค่ะ 

ปราโมทย ์ ผมขอเสนอให้ลงมติโดยมีผู้รับรอง ดังนี้คือ 1.นางสาวพเยาว์ ปลื้มประดิษฐ์   
2.นางเพชรา สมบุญ 

ประธาน   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับร่างหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2565 

ที่ประชุม ยกมือรับร่างหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จ านวน 7 ท่าน 

ประธาน เป็นอันว่าสภาอบต.ห้วยโรง รับร่างหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และเพ่ือให้การ
ประชุมในวาระที่2 ขั้นแปรญัตติเป็นไปตามระเบียบต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน 3-7 ท่าน และก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชม.พร้อม
สถานที่รับค าแปรญัตติ ขอให้ประชุมก าหนดด้วยครับ 

ที่ประชุม ที่ประชุมได้ปรึกษากันแล้วได้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ 3 วัน คือ วันที่ 16-
18 ส.ค.64 โดยเปิดรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น. และ 
ปิดรับค าแปรญัตติ ในวันที่ 18 ส.ค. 64 เวลา 17.00 น. โดยให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติ 3 ท่าน และใช้อบต.ห้วยโรง เป็นสถานที่รับค าแปรญัตติ ขอให้สภาเลือก



คณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ107ต่อไป โดยมีนางแฉล้ม บุญกล่ า และ 
นางสาวพเยาว์ ปลื้มประดิษฐ์ เป็นผู้รับรอง 

ปราโมทย ์ ผมขอเสนอกรรมการฯ คนที่1 คือ นางเพชรา สมบุญ โดยมี นายอรุณ พรหมทัศน์ 
และ นายชาติ สวัสดี เป็นผู้รับรอง 

ประธาน ไม่ทราบจะมีท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่1อีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีเท่ากับว่า 
นางเพชรา สมบุญ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่1 

เพชรา ดิฉันขอเสนอกรรมการฯ คนที่2 คือ นายอรุณ พรหมทัศน์ โดยมี นางสาวพเยาว์ 
ปลื้มประดิษฐ์ และ นายปราโมทย์ สุดประสงค์ เป็นผู้รับรอง 

ประธาน ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่2อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีคุณอรุณ เป็น
กรรมการฯ คนที่2 ค่ะ 

แฉล้ม ดิฉันขอเสนอกรรมการฯ คนที่3 คือ นางสาวพเยาว์ ปลื้มประดิษฐ์ โดยมี นายชาติ 
สวัสดี และ นายอรุณ พรหมทัศน์ เป็นผู้รับรอง 

ประธาน ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯคนที่3อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
นางสาวพเยาว์ ปลื้มประดิษฐ์ เป็นกรรมการฯ คนที่3 ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน   ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะมีเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ค่ะ 

ปลัด ผมขอนัดประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16 ส.ค.
64 กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ 

พเยาว์ ดิฉันเสนอขอประชุมเลือกเลยตอนนี้ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ดิฉันขอเสนอให้
นายอรุณ พรหมทัศน์ เป็นประธาน และ นางเพชรา สมบุญ เป็นเลขานุการ ค่ะ 

ที่ประชุม เห็นชอบ มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ประธาน ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืนๆอีกแล้ว ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ขอปิดประชุมค่ะ 13.00น. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
     



        วำฑิต  พำนิช          วิศำล  เสงี่ยมตน  
     (นำยวำฑิต   พำนิช)       (นำยวิศำล   เสงี่ยมตน) 
           เลขำนุกำร         ประธำนสภำ อบต. 
 
 
       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ลงชื่อ   นำงแฉล้ม   บุญกล่ ำ 

       ลงชื่อ   นำยชำติ   สวสัดี 

       ลงชื่อ   นำงสำวพเยำว์   ปลืม้ประดิษฐ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


